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 Повелителен дълг е на всеки гражданин да знае историята на своя роден град, 
особенно на всеки варненски гражданин, знаейки, че Odessus - Варна, е играла в 

далечното минало важна роля и е имала старинна слава.  
 

Ж е к о И в. Ж е к о в   1932 год.  
В а р н а - П е ч а т н и ц а " Светлина " - 1932  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Имало едно време... Така започват всички приказки. Нашата също. Имало 
едно време град, на брега на Черно море, има го и днес. Името му през вековете 
било различно. Наричали го  Одесос, от около 570 г. пр. Хр до  края на VI век. след 
Хр. Името му, Варна, се споменава за първи път във византийски хроники през 680 г. 
А от 20 декември 1949 до 20 октомври 1956 г. градът носи името Сталин, 
Сталинград. След това отново връща името си- Варна.  

  За Варна е нашият разказ в снимки. За сградите, които са давали  
неповторимия облик на града, а сега са сменили предназначението си, изглеждат 
различно или просто са изчезнали... 

   Екипът, който работи над тази книга, изказва благодарност на 
служителите на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” Варна- отдел  
„Краезнание”,  Музей „История на Варна”, Регионален исторически музей, Музей на 
Възраждането, Военноморски музей Варна,  членовете на фейсбук групата „STARA 
VARNA” и разбира се на всички, които се отзоваха на нашата молба за съдействие. 

 

 

 

 

 
  
 

Ученици от  6 , 7 и  8  клас  
III  ОУ „Ангел Кънчев” Варна 

Миглена Андреева- учител по математика и ИТ  
Яна Славова-учител по история и цивилизация 

  
  

  
  
  



Варненска   Девическа гимназия „Мария Луиза”- 
Регионален исторически музей- Варна 

 

  

 Сградата на гимназията се строи от 1893 до 1900г. на мястото на 
бившите турски казарми по белгийски проект, предоставен на българския министър, 
варненеца Георги Живков. Проектът е преработен от арх. Петко Момчилов.  
 Напълно обзаведена и открита през 1898/1899г. През 1894г., получава 
името „Мария Луиза”. През 1895г. Карел Шкорпил урежда археологическа сбирка, 
която се помещава в сутерена на Девическата гимназия.  
 През 1945г. Девическата гимназия получава името „Д-р Петър Берон”. 
 През 1954г., в гимназията се допускат и момчета - става смесено 
училище. 
  И днес на главния вход на музея може да се види надписа „Народна 
девическа гимназия". 
 От 3 март 1983г. сградата на Девическата гимназия е преустроена и  
изцяло заета от Археологическия музей. Сградата е класифицирана като паметник от 
национално значение. В музея се съхранява откритото през 1972 г. край Варна най-
старо злато в света: Варненското енеолитно съкровище датирано към 4200-4600 г. пр. 
Хр. То се състои от накити и гривни, предимно ковани или отлети. В сплавите златото 
е с чистота от 13 до 23 карата, с общо тегло около 6 кг.  
 Сградата се охранява по специален режим. 
 

 

22 май 1942 г.  
 пред  Девическата гимназия  

11 септември 2014г.   
пред  Архиологическия музей 



Първа мъжка гимназия „Цар Фердинанд”- 
Художествена галерия „Борис Георгиев” 

 

  Сградата е построена е през 1885 г. от уста Генчо Кънев от Трявна. От 
1888 г. гимназията носи името „Княз Фердинанд”.  
 След 1944 г. е преобразувана на Втора гимназия. По-късно е 
използвана от Техникума по механотехника и електротехника, Института за 
културно просветни кадри, Техникума по облекло.  
 През 1989 г.,  след основен ремонт по проект на арх. Огнян 
Каменов, сградата е предоставена за Градска художествена галерия. Носи името 
на големия варненски художник Борис Георгиев.  Преустроеният мансарден етаж 
е приспособен за камерна зала.  

 



Френски девически колеж „Сент Андре” - 
Военноморска болница, корпоративна офис сграда 

 

 Френският Девически колеж „Сент Андре" с пансион, на ордена на 
сестрите „ Облат",  е строен през 1896 г. Придобил е последния си вид през 1931 г. по 
проект на арх. Дабко Дабков. 
  По- късно, от 1941г. до 1948г., в сградата се помещава Немско 
училище. През 1926 г. тук е открит пансион за сираци от войните, а през 1928 г. 
министерството я купува. След войната продължава да се използва от военното 
министерство. Функционира като Военна болница до 1986 г. Сградата е известна от 
по-ново време като „Госпитала". Съборена е през 2006 г. 

29 юни 1941 г. бул. "Сливница" 
пред  девическия колеж 

11 септември 2014 г.  



Катедрален храм-паметник  
„ Успение на Пресвета Богородица” 

 Историята на тази забележителна черква се крие още в първите 
години след Освобождението. На 9 ноември 1879 г.  митрополит Симеон 
свиква църковна община за обсъждане на въпроса за построяването на нова черква. 
Проектът е на одеския архитект Маас, и е по модел на Петерховския храм в 
Петербург.  
 На церемония на 22 август 1880 г., след тържествен молебен, с 
благословия от митрополита, княз Александър І Батенберг поставя основния камък 
на бъдещия храм. Сградата е изградена от бял бигор. За основите са изполвани 
камъни и от съборената турска крепостна стена. За построяването на катедралата се 
разчита преди всичко на дарения. Сред най-крупните дарители са Варненското 
общинско управление, княз Александър Батенберг, Величко Христов, митрополит 
Симеон, Перикли Хавезов, Янаки Жеков, Харалан Лефтеров и др. Строителството на 
храма продължава шест години.  Руският цар Николай ІІ  дарява много от  иконите.  
 На 3 август 1886 г. Комисията по изграждането на сградата констатира, 
че в общи линии храма е завършен. 
 За първата божествена служба е записано:  “Днес 30 август 1886 г. при 
стечение на многобройна публика се извърши първата божествена служба в 
новопостроената черкова  “ Успение Пресветая Богородици”. 
 Изографисването на храма започва след 1949 г. В средата на 60-те 
години са направени витражите.  
 През пролетта на 2000 г.  медните кубета са освежени и боядисани със 
златна боя.  
   
 
 

 

 



 

Италианско консулство и казино-  

хотел „Асарето”- 
 Военноморски музей Варна  

 

 Сградата е построена през 1893- 1894г. на бул. „Фердинанд”, сега 

„Приморски”, от френския архитект А. И. Пиер по поръчка на шведския параходен 
агент Пайкурич за казино и  игрален дом.  
 През 1911г. е купена от италианския консул граф Асарето. Той я 
използва за жилище, консулство, игрален дом. Сградата е известна като хотел 
„Асарето”.  
 От 1955-1956г., след ремонт и преустройство, в нея се настанява 
Военноморският музей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

Снимки от фонда на музея 

  



 „Цитаделата”-Първата сграда на Военноморско 
училище - офис на „Дарик радио”- Варна 

 

  „Цитаделата“ представлява стара каменна къща, завършена през 
далечната 1864 г. от зърнения търговец хаджи Янаки Флори. Хаджи Янаки Флори е 
българин, роден в с. Добрина, Провадийско, но се гърчее. Забогатява по време на 
Кримската война. Има кантора в Одеса. 
 Къщата му е построена г. по италиански проект. Наричана е още и 
Богдановата къща и поради близостта си с известната в миналото Богданова 
чешма. През 1867 г. там се провежда първият варненски благотворителен бал.  
 През 1878-1879 г. в къщата се настанява временното руско 
управление.  От 1893 до 1898 г. се използва от Девическата гимназия, а от 1900 до 
1910 г. сградата се превръща в първото здание на Машинното училище при флота 
в гр. Варна – днес Военноморско училище. По молба на царица Елеонора синът на 
Янаки Флори - д-р Иван (Флори) Флори, предоставя от 1910 до 1939 г. къщата на 
общината за училище и пансион за глухонеми деца .   
 През 1939 г. в сградата се настанява училище за слепи деца.  
 След 1944г. е национализирана, от 1968г. до 1991 г. функционира 
като детска градина.  
 Сега е офис на българското радио „ Дарик”. 



Висше търговско училище - Икономически 
университет - Варна 

 

 Идеята за откриване на Висше търговско училище във Варна се 

заражда през 1911 г., когато се полагат основите на сегашната сграда на 
университета. Със значителни финансови средства в строителството участват 
Варненската търговско-индустриална камара и държавата. Проектът на сградата е на 
архитект Никола Лазаров. През 1920 г. е проведена XXV сесия на Търговско-
индустриалната камара, на която се приема официалното решение за откриване на 
висшето училище. 
 Днешният Икономически университет  е основан на 14 май 1920г. като 
Висше търговско училище, благодарение на щедростта и далновидността на 
варненските търговци, индустриалци и видни български и чужди учени. 
 В началото в сградата, строена в периода 1911-1914 година, на 
партерния етаж се настанява търговското училище, а останалата част се ползва от 
български и чужди войници, използва се за болница и други цели. 

 



Драматичен театър „Стоян Бъчваров” 
 

 По  инициатива  на кмета на Варна Иван Церов през 1909г. 
Общинският съвет одобрява предложението за изграждане на Градски театър. На 
26 март 1912 г. се полага основния камък за театралната сграда.  
  Войните забавят строежа, но театралният дух в града не загива. На 
12 март 1921 г. театърът открива първия си сезон в зала „ Съединение”, сега сцена 
Филиал, тогава дървена пристройка към часовниковата кула.  
 През 1927 г. с безпрецедентна дарителска кампания варненската 
общественост помага проекта да се реализира.  
 На 29 октомври 1932 г. Общинската трупа открива новия театрален 
сезон с „ Боряна” от Йордан Йовков в изцяло построената сграда.  
 През 1947 г. в сградата се приютява и новосъздадената опера, а от 
2010 г. с театъра са обединени в Театрално-музикален продуцентски център Варна. 



Железопътна гара Варна 
 

 Железопътна гара Варна е сред първите железопътни гари в България.  
Проектът  за построяването е изготвен през 1903г.  
 Официално е открита на 3 март 1925 г. от цар Борис III, но преди това е 
обслужвала първата (от 26 октомври 1866 г.) жп линия между Варна и Русчук (дн. 
Русе).  А 14 години по-късно се построяват навесите на пероните и чак през 1952 
гарата е завършена и вътрешно. 
 През 1929 г. е монтиран специално доставен от Германия часовников 
механизъм за часовниковата кула на сградата.  
 Последователно е оформен и площадът пред гарата.  
 Любопитен факт е, че през периода 1883-1885 г. през ЖП гара Варна е 
минавал прочутият Ориент Експрес.  
  Сградата е обявена за архитектурен паметник от местно значение.   
 
 



Дом на народния флот- Военноморски клуб 
 

 Сградата на Военноморския клуб, по известна под старото си име -  
Домът на офицера или Дом Народен Флот, е една от характерните сгради за 
Варна.  Строителството  започва през 1897 г. и в края на 1899 г. сградата е 
завършена.  На 31 декември, същата година, в днешния Военноморски клуб се 
открива официално с провеждане на първия офицерски новогодишен бал.  
 След 9 септември 1944 година клубът е преименуван на Дом на 
Народната войска. 
 През 1951 година вече носи името Дом Народен флот, поради 
преобладаване на части от военноморските сили.  
 От есента на 1980 до 23 февруари 1983 г. сградата на 
Военноморския клуб е реконструирана и разширена.  
 От пролетта на 1992 г. Дом на Народен флот е преименуван във 
Военноморски клуб.  
 Военноморският клуб е един от най-големите културно-
информационни центрове в град Варна.  
  



Градски часовник 
 

 Идеята за издигане на представителен градски часовник се 
реализира през 1888 г., когато кмет е Кръстю Мирски. Варненската община прави 
поръчката за изработването на проект за каменна пожарна кула с часовник 
висока 24 метра.  
 След 2 години новата часовникова кула и зала „ Съединение” били 
завършени и открити. Кулата се използвала от пожарникарите, тъй като високите 
сгради били рядкост и от нейната височина се виждал целия град.  
 Часовниковият механизъм е закупен от Англия и е монтиран през 
1890 г. от революционера Отон Иванов /часовникар по професия/. 
 До 1930 г. камбаната отмервала часовете по два пъти през 
интервал от минута. 
  Интересното в цялата история е, че когато се налага ремонт, 
стрелките на градския часовник се преместват ръчно. Така варненци могат винаги 
да бъдат точни. 

 
 



Хотел „ Лондон”- хотел „Мусала”/Ютията/- 
 Гранд  хотел  „ Лондон” 

 

 Хотел „ Лoндoн” е построен в периода 1906- 1912 г. по проект на 

архитект Дабко Дабков. Още с построяването сградата  става една от най - красивите 
във Варна.  
 Сградата  на хотела е от най- модерните за времето си, със своите 5 
етажа е най-високата за времето си в града. Хотел „ Лoндoн”  предлага много 
удобства- комфортни мебели, първия в града асансьор, централно отопление, бани 
във всяка стая с топла и студена вода, големи салони, дори автомобилен гараж.  
 На първия етаж е най-голямото и известно във Варна кафене-локал 
„Лондон”, заведение от типа на „големите европейски кафенета”, където през 1922г. 
е основан Варненския шахматен клуб.  
 През част от съществуването си  хотелът носи името „ Мусала”.  
 / сградата е наричана „ Ютията”/. 
 За своята 100 годишна история хотелът е посрещал бизнес гости и 
туристи от цял свят.  
  
 
 



Хотел „Ню Йорк”-  

Данъчна дирекция „Одесос”-  „Опера Билдинг” 

 

 Сградата  е построена през 1922-1925 г.  Първоначално в нея била 

частната лечебница на д-р Д. Шишков, известен варненски хирург и акушер- 
гинеколог за лечение на всякакви болни на легло и амбулаторно.  
 Клиниката на д-р Шишков престоява едва няколко години, 
предполага се , че той е загубил сградата, поради несъстоятелност или фалит.  
 По- късно, през 1936г., сградата е преустроена в Гранд хотел „ Ню 
Йорк" (оттам и датата на фасадата е сменена). На първият етаж има кафене,  
посещавано от актьорите от близкия театър.  
 След 9 септември 1944г. сградата е национализирана и в нея се 
нанася  териториалната данъчна дирекция „ Одесос“.   
 След основна реконструкция „ Опера Билдинг“ превръща сградата-
паметник на културата в модерен офис център.  



Търговска  индустриална камара- Щаб на 
Военноморските сили 

 
  Сградата е изградена 

върху мястото на турския военен 
погреб /Барутхане/, който се 
намира във вътрешната крепост 
Кале ичи, от Търговско-
индустриалната камара и Стоковата 
борса на града. 

  Проектът е на архитектите 
Дабко Дабков и Стефан Попов.
 Строежът започва на 14 
юли 1929 г., завършва през 1933 г., 
а тържествено е открита и осветена 
от епископ Андрей на 24 ноември 
1935г. 

  Щабът на Флота се настанява през 1948 г. в сегашната си сграда 
(бившата сграда на Варненската търговско-индустриална камара). 
  От 1952 г. сградата е предадена на Министерството на отбраната и се 
използва като Щаб на Военоморските сили.  
 Като военен обект се охранява. 
 



Белгийско консулство- Варненски околийски затвор- 
Музей История на Варна 

   

  Сградата на ул. „Осми ноември" № 3  е построена през 1848 г. от 
търговеца Роде за нуждата на Белгийското консулство във Варна, но скоро след 
това е превърната в хотел „Ориент” по европейски образец.  

  След Освобождението през 1878 г. хотелът е превърнат във Варненски 
околийски затвор и се ползва като такъв до 1928 г.  После приютява Музея на 
революционното и работническо движение.  

  От 1993 г. сградата се използва за Музей за новата история на Варна. 
Музеят е създаден през 1969г. Експозицията е разположена на три етажа с обща 
площ от 600 кв.м и проследява развитието на Варна като първостепенен 
пристанищен, търговско-инустриален, културно-просветен и курортен център в 
годините 1878-1939 г. 

Панорамна снимка от пристанището. Музеят е 
зданието вдясно, с дъгообразна извивка на 
атиката. Снимката е от края на ХІХ в. 

Сградата на музея в началото на ХХ в. 



Малкият дворец – дом на Петко Бакърджиев- 
Радио Варна- Частна сграда 

 

  „Малкият дворец” (както наричат къщата старите варненци) е 
завършен през 1894 г. по поръчка на варненеца Петко Бакърджиев. Покъсно обаче 
заможният търговец се премества да живее в Цариград.  
 С уреждането на статута на Морската градина като държавна 
собственост частният имот е отчужден с царски указ през 1929 г.  
 За известен период от време в тази къща е живял и един от кметовете 
на Варна Теодосий Атанасов (18761949).  
 В края на 40те години на миналия век директорът на Радио Варна  
Йордан Каранов, успява да издейства преместването на Радио Варна от сградата на 
пощата, в част от къщата на Петър Бакърджиев.  
 През 1957 г. Министерството на културата преотстъпва изцяло 
"Малкия дворец" на Радио Варна.  
 През 1997 г. „Малкият дворец”  става притежание на частния 
предприемач Красимир Узунов. 
 
 
 
 



Конак- седалище на губернатора –сграда на БНБ-
Окръжно полицейското управление- 

 Държавен архив 

  Сградата е най-старата обществена 
постройка във Варна, построена  от 
османската управа на града  през 1860 г. и е 
била предназначена за конак/турско 
полицейско  управление/. 

  След Освобождението тук 
последователно се помещават седалището на 
губернатора, БНБ, Окръжното управление, 
Полицейското управление.  

  От 1997 г. в сградата е настанен 
Държавния архив.  Обявена е за 
архитектурен паментик от местно значение.     


