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Abstract: Stefan Venedikt Popov is the architect for whom experts say that he has created the 

European image of Varna. He is an experienced designer and entrepreneur with inexhaustible energy, 

working continuously from the mid-1920s to his last breath. He died in 1956 at the age of 67. Popov 

leaves behind rich architectural heritage, consisting of hundreds of buildings in Varna. These 

buildings are an integral part of the present and future history of our Black Sea capital. They are part 

of the beauty that surrounds us every day. 
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1.Увод  

      Всеки град е дело на много хора и поколения. Всеки град пази жива историята си в 

събития, сгради, паметници и руини. И всеки град се мени с времето. Някои западат и 

изчезват от лицето на земята, други продължават да се развиват... Няма как да останат в 

неизменно състояние, защото и техните строители се менят.  
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      Стефан Венедикт Попов е архитектът, за когото експертите твърдят, че създава 

европейския облик на Варна. Той работи в периода от 20-те години на 20 век, когато 

България започва да се съвзема икономически след войните, та чак  до средата на века. 

Това е един широк диапазон от време, през който европейската архитектура се развива 

с бързи темпове. Затова и в неговите сгради се наблюдават елементи на необарок,  

късен сецесион, ар деко и конструктивизъм. 

       Ако се вгледаме внимателно в постройките, проектирани от арх. Стефан Венедикт 

Попов, ще открием много общи неща между тях, които идентифицират почерка на 

архитекта.  

      Такива отличителни елементи са заоблените ъгли на сградите. Почти всички ъглови 

постройки са със заоблени ъгли.  

      Друг любим декоративен елемент по фасадите е ризалитът, представляващ 

изпъкнала част по фасадата, който образува единно цяло със сградата, от основата до 

тавана. Еркерите са по-радко застъпени в творчеството му. 

      Повечето от сградите имат балкони с балюстради, чести са украсите на 

подпрозоречните пространства с балюстри. 

      Характерни са множеството лизени, разсичащи вертикално фасадите на неговите 

сгради. Така се придава допълнителна визуална височина и динамика от светлини и 

сенки. От друга страна, заоблените ъгли на сградите рязко контрастират с тях. 

      Зданията се отличават с широки профилирани корнизи между последния етаж и 

тавана. Много от тях имат заоблени фронтони с кобилична извивка. 

     Пластичната им украса включва екзотични елементи. За къщата на Сасон Пинкас 

това са папагалите от фронтона. Затова варненци я наричаха „ Къщата с папагалите”. 

Ако се вгледаме във фронтона на дома на Григор Пейчев, с изненада ще открием 

барелеф с ананаси. Запознати обаче ще кажат, че появата на тези екзотични  плодове 

съвсем не е случайна: собственикът на къщата е търгувал с цитрусови плодове на 

българския пазар. 

      Отличителен елемент за творчеството на архитекта в по-късен етап е кулата на 

покрива, която много прилича на дървената кула от неговата бащина къща.  Такава 

кула за първи път се появява на върха на знаковата жилищна кооперация „ Плаж 

Варна” от 1933 г., собственост на арх. Стефан Венедикт Попов. С такива кули се 

отличават: сградата на Българското параходно дружество от 1937 г. на площад  „ 

Славейков”; къщата на Петър поп Щерев на ул. „ Кавала” № 17 от 1937 г.;  Варненска 

популярна банка на площад „Независимост”, строена през 1938 г.; дом на Пандо 

Пинзов на бул. „Цар Борис І” от 1939 г. 

      Някои от сградите, за съжаление, вече не съществуват, други пък не се поддържат в 

добро състояние от техните настоящи собственици... Архитектурната фотография е 

един от начините да запазим историята жива за себе си и поколенията след нас . Тя 

обаче не може да замени изгубените ценни образци, нито да ги върне на хората. 
 

 

2. Кратки биографични данни  

      Арх. Стефан Венедикт Попов произхожда от стар български род. Неговият дядо 

Димитър Попов е от Ямболско. След Руско-турската война през 1828-1829 г.г. избягва 

от турските безчинства в Бесарабия, в пределите на Руската империя. През 1856 г. му се 

ражда син – Венедикт Попов. Венедикт завършва с отличие Болградската гимназия в 

Бесарабия и получава стипендия за продължаване на образованието си. През 1874 г. той 

заминава за Одеса като студент по право в Имперския Новорусийски университет. След 

две години се мести в Грац, Австро-Унгария. Дипломира се през 1877 г. с пълно 

отличие и парична награда от Юридическия факултет на Техническия университет. 
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Веднага се завръща в Бесарабия. Включва се в Опълчението, ведно със своите 

съученици от гимназията в Болград : Олимпий Панов и Данаил Николаев. През май 

1877 г. на Опълчението е връчено Самарското знаме. През юни 1877 г. Венедикт Попов 

преминава р. Дунав с останалите опълченци и с руската армия. За участието си в 

последвалите военни действия е награден с медал „ За Руско-турската война”. 

      След войната пред Венедикт Попов стои въпросът дали да се върне в Ямболския 

край, където са корените му, или да се засели в Княжество България. Пристига във 

Варна през 1878 г. в напълно непознат за него град. Наема квартира в гръцката махала. 

По предложение на руския консул във Варна, княз Владимир Черказки, Венедикт 

Попов е избран за чиновник в Общината. През 1881 г. той напуска поста и открива  

адвокатска кантора. Работи в областта на Гражданското право. Бързо натрупва опит и 

авторитет. 

      По онова време се организирали благотворителни балове в старите турски казарми 

и вечеринки в богати домове. На едно събиране Венедикт Попов се запознава с 

бъдещата си съпруга – елегантната Амалия Стефаниди, която е дъщеря на хаджи 

Стефанаки, богат варненски търговец от гръцки произход.  

 

 

                                                              арх.Стефан В. Попов 

              

 

 

 

 

 

Родният 

дом на  

Стефан 

Венедикт 

Попов 

 

 

 
 
 

      Младият преуспяващ юрист се мести в дома на своя тъст. Тази масивна къща от 

1863 г., от дялани камък и с мраморна чешма в двора, е съхранена и до днес на  ул.  „ 

Хан Крум” №17. 

      Запазена в оригинален вид е дори дървената надстройка, която се издава като кула 

над зданието. По-късно арх. Стефан Венедикт Попов ще проектира множество къщи 

във Варна с подобни кули на покрива.   
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      Раждат се няколко дъщери на семейството. Венедикт Попов получава предложение 

от Русенския апелативен съд за съдия. Така семейството се мести в Русе, където през 

1889 г. се ражда и Стефан Венедикт Попов. През 1894 г. Венедикт Попов напуска поста 

си на съдия в Русе, за да стане окръжен управител на Варна. Бива известно време 

народен представител. След разпускането на парламента през 1901 г. той се връща във 

Варна и възстановява своята адвокатска практика. През последвалите години 

продължава с политическата си и парламентарна дейност. 

      Стефан Попов учи в училище „ Св.  Климент Охридски”. Той е обгрижван от богати 

и влиятелни родители, владее няколко езика, има частни учители... Завършва Мъжката 

гимназия във Варна през 1907 г. и веднага отпътува за Гент, Белгия, за да следва 

архитектура със своя френски език. Едва в Гентския университет научава, че дипломата 

му няма да бъде призната в България и важи само за Франция и Белгия. Незабавно 

Стефан Венедикт Попов се качва на влака за Мюнхен, Германия. Той не знае изобщо 

немски и разчита на случайно запознанство със свои съотечественици, за да се запише 

в тамошния университет по архитектура. През 1911 г. младият архитект успешно се 

дипломира в Мюнхен. Връща се в България, за да завери своята диплома в 

Министерството на просветата и получава повиквателна за явяването си във войската. 

Зачислен е към 8-ми приморски полк. Участва в боевете при Бунар Хисар, Люлебургас, 

Лозенград. Награден с орден за храброст. Връща се от Балканската война и веднага се 

включва в Междусъюзническата. Ранен е тежко в гърдите в боевете срещу сръбските 

войски при Калиманци, правят му операция и едва оцелява в лазаета край София. 

Остава военен инвалид  с 30% инвалидност.  

      През 1913 г. се прибира във Варна. Работи като държавен архитект във Варна, Русе 

и Стара Загора. Печели конкурс в общ проект с арх. Дабко Дабков за градска община и 

административно-съдебна палата, който обаче не се осъществява.  

      Взема участие в Първата световна война на Южния фронт, но не участва в бойните 

действия поради своята инвалидност.  

      През 1919 г. е назначен в Техническия отдел на Общината и дава своя принос за 

оформянето на бежанските квартали в покрайнините на града. Постепенно България, а 

заедно с нея и Варна, се съвземат от войните. През 1922 г. започва бурно развитие на 

строителството. През 1921 г. младият архитект напуска общинската си служба и 

регистрира самостоятелно бюро „ Арх. Стефан Венедикт Попов”.  В проектите му се 

открояват елементи на късен сецесион и на ар деко, характерен за 20-те и 30-те години 

на изминалото столетие. Често работи съвместно със скулптура Кирил Шиваров. За 25 

години проектира и изгражда повече от 200 сгради във Варна.  

      През 1931 г. арх. Стефан В. Попов става народен представител с листата на 

„Демократичен сговор”. В  София живее под наем. През 1932 г. строи в кв. „Рупите”, 

днешен кв. „ Чайка”, вила за себе си и за своята сестра Мара. През 1937 г. неговата 

хазяйка го запознава с бъдещата му съпруга Кичка Върбанова. Момичето е родом от 

Пловдив, в София учи приложни изкуства във Висшето училище по изкуства. 

      След сключването на брака семейството се установява във Варна. Отначало живеят 

под наем, по-късно арх. Стефан Венедикт Попов преустройва своята вила в кв. „Рупи”. 

Достроява и гараж за новия си автомобил. Раждат им се едно след друго две момичета.  

      По време на Втората световна война архитектът не спира да работи. Осъществява 

съвместен проект с инж. Веселин Савов и инж. Лазар Каров по замяна на дървените 

кубета на катедралата „ Свето Успение Богородично” и постройката на камбанарията. 

      След 9-ти септември 1944 г. е осъден от „Народен съд” на 6 месеца строг тъмничен 

затвор, 15 години затвор, глоба от половин милион лева и конфискация на половината 

имущество. 
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      Съпругата му Кичка Върбанова остава да живее във вилата с двете си дъщери, но 

скоро властите конфискуват цялото им имущество и с камиони го изпращат на 

съветското консулство във Варна. В опразнените помещения настаняват квартиранти. 

На жената и децата е дадено правото да обитават гаража. През 1946 г. голямата им 

дъщеря Амелия умира едва на 8 години. Съпругата на архитекта Кичка Попова и 

Адриана, по-малката дъщеря,  загубват правото си да живеят в София, след това и във 

Варна. Изселени са в село Добрина, Провадийско.  

      В затвора архитектът е подложен на тежки физически мъчения. През 1947 г. го 

местят в самостоятелна килия с чертожно бюро. Изработва проекти, които няма право 

да подписва. От тях се възползват новите властимащи.  

      През 1947 г. е освободен предсрочно. Дълго време няма работа и никой не иска да 

му даде, защото го третират като „враг на народа”. През 1951 г. намира място в 

Проектантската организация в гр. Силистра. Дори става за няколко години началник. 

Семейството му получава правото да се завърне в гр. Варна. 

      Но здравето на архитекта вече е разклатено от целия този физически и психически 

тормоз. Разболява се тежко и почива през 1956 г.  на 67 години. Погребан е във Варна. 

 

 

3. Част от неговите забележителни сгради във Варна 

 

ЖИЛИЩНА  КООПЕРАЦИЯ  „ ПЛАЖ ВАРНА” 

      На пръв поглед никой не би предположил, че това е сграда, строена през периода 

1931 - 1933 г.г. 

 

      Внушителната 

по мащабите си 

ъглова постройка 

гледа към Морската 

градина и морето. 

Точният адрес е бул. 

„Приморски” № 59. 

Арх. Стефан В. 

Попов е не само 

проектант на 

сградата, но също 

неин строителен 

предприемач и 

собственик. Теренът 

е образуван от три 

съседни парцела, 

като само единият 

от тях е семейна 

наследствена 

собственост на 

архитекта по линия на неговата леля.  

      Първоначално арх.Стефан Попов смята да построи почивна база. Тегли кредити и 

започва, но заедно с напредъка на градежа растат и кражбите от него. Поради липсата 

на средства променя първоначалното си намерение. След завършването на сградата тя 

вече има смесено предназначение: курортен дом за чешки туристи „ Прага” и в същото 
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време жилищна кооперация с едностайни, двустайни и тристайни апартаменти. Днес 

някои още я наричат „ Кооперация Венедикт Попов”.  

      Сградата има централно парно отопление, един от първите асансьори в града, 

внесен от Германия и магазини в приземния етаж. Известна е със своята сладкарница и 

бар.  Зданието има модерен външен вид, със заоблен ъгъл и разчупени фасади. Стилът е 

смесица от ар деко и конструктивизъм, характерни за периода 1920 -1930 г. 

Модернистична архитектура, която се отличава със свободната си планировка и 

функционализъм. Заоблените форми  умело се срещат с кубичните.  Вижда се еркерът, 

който продължава до таванския етаж и завършва с четвъртита кула. Елементът е много 

характерен и за други постройки на арх. Стефан Попов от същия период. 

 

БЪЛГАРСКО ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО 

 

      Българското Търговско-параходно дружество „Постоянство”е създадено през1892 г. 

Една трета от акциите са закупени от държавата, задължаваща се всяка година да 

отпуска субсидия на дружеството в размер на 9% от стойността на капитала. 

Дружеството е учредено с цел да закупува и наема кораби за морско и речно плаване. 

      През 1894 г. дружеството закупува от Англия  параходите „ Борис” и „България”. 

Така се открива линията Варна – Бургас – Цариград. Излиза се и на гръцки пристанища. 

По-късно се закупуват параходите „ Цар Фердинанд”, „Кирил”,  „Варна” и „София”. 

Български кораби плават вече до Франция, Холандия, Белгия, Англия, остров Малта, 

дори до Близкия изток... 

      Българското Параходно дружество преуспява, акциите му се увеличават и то решава 

да построи своя административна сграда във Варна, до пристанището. Обявява се 

конкурс, на който се явяват именити творци като арх. Дабко Дабков, арх. Желязко 

Богданов. Конкурсът е спечелен от арх. Стефан Венедикт Попов. 
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      Строежът се извършва през 1937 г. Новата сграда е с лице към площад „ Славейков” 

и ж.п.гарата, в началото на бул. „ Приморски”. Има три входа, по един в края на всяка 

от двете фасади и един под кулата. По-късно зданието е видоизменено, запазени са 

части от фасадата. Знаков архитектурен елемент е кулата в ъгловата част, която 

завършва с широка бетонова козирка. Фасадите са изпълнени без излишества, със 

симетрични прозорци, прави линии и прави ъгли. Изключение прави заобленият балкон 

на втория етаж. Покритата площ е около 500 кв. м. Конструкцията е от желязобетон. 

      Сградата и до днес изпълнява своето предназначение. 

 

ХОТЕЛ  „БЕРЛИН” 

      Построен през 1927 г. в стил ар деко, много елегантен, той и досега е гордост за 

Варна. Разположението му - с лице към площад „ Славейков” и ж. п. гарата – го прави 

удобен за туристи и пътници. Потокът от хора се  насочва към центъра по ул. 

„Преславска”.  

      На първия етаж  се е помещавал 

реномираният ресторант „ Берлин” с 

немска кухня и немско пиво. 

      Сградата има два входа, един за 

ресторанта и друг за хотела. 

Прозорците са двукрили, издължени, 

от двете страни с лизени, които  

подчертават още повече височината на 

постройката. Балконът  на първия 

етаж с кована решетка, множеството 

пластични елементи, широкият 

профилен корниз и трите полукръгли 

фронтона на тавана раздвижват 

фасадата на хотела. 

      След 1944 г. хотел „ Берлин” 

престава да съществува. През 2006 г. е 

извършена реставрация. Сега неговата 

разчупена фасада е подчертана умело 

от контраста между два нюанса на 

зеления цвят, в който е боядисана. 

Сградата има статут на недвижима 

културна ценност. 

 

 

ВАРНЕНСКА  ПОПУЛЯРНА  

БАНКА.  СЪАВТОРСКИ  ПРОЕКТ  

      През 1907 г. на площад „ Независимост” е построен кафе-салонът на Бешир 

Дервишов, по проект на арх. Дабко Дабков. През 1908 г. тук се помещава известната 

сладкарница на Димитър Маринов. През 1926 г. Варненската Популярна банка 

закупува втория етаж на сградата, прави преустройство и разполага своя централен 

клон за Варна.  

      След извършен обир обаче, банката решава, че зданието не е достатъчно сигурно за 

нейната дейност. Затова обявява конкурс за нова сграда. Печели го авторски екип с 
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главен проектант арх. Богданов и арх. Попов. Проектът се нарича „ Златен влог”. 

Старата сграда е съборена. На нейно място през 1938 г. е издигната настоящата. 

      Зданието е монументално, построено в стила на конструктивизма, с модерен 

външен вид и с конструкция от желязобетон,. Състои се от четири етажа, увенчани с 

ниска кула най-отгоре. Видими са желязобетонните колони отпред. Първият етаж е 

изцяло с витрини и е предназначен за клиентите на банката.  

      Сградата и до ден днешен изпълнява оригиналното си предназначение. В момента 

тук се помещава „ Експресбанк”. 

 

 
 

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО - ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА 

      Зданието е един от най-големите и значими проекти на арх. Стефан Венедикт 

Попов. Намира се на ул. „ Преслав” №16 и е знаково за Варна. Проектът е в 

съавторство с друг бележит варненски архитект – Дабко Дабков. 
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      Търговско-индустриалната камара е учредена през 1895 г. Нейните задачи се 

състоят в проучване, даване на мнения и препоръки по отношение на закони, които са 

свързани със занаяти, търговия, индустрия. Тя трябва да прави проучвания на 

вътрешния и външния пазар, да дава информация за цените на тези пазари, да участва в 

определяне на митническите тарифи. Търговско-индустриалната камара е колективен 

изборен орган със съвещателни функции по отношение политиката на правителството, 

свързана с икономиката на България. Тя също участва в организирането на средното и 

висшето търговско образование. 

      През 1904 г. Търговско-индустриалната камара става инициатор за създаването на 

Средното търговско училище във Варна, тя го открива и издържа. През 1921 г. същото 

става висше учебно заведение. 

      В началото на ХХ век Камарата придобива собствеността на старото Барутхаане, 

което е съборено през 1908 г. 

      В началото Камарата включва района на цяла Североизточна България. В нея влизат 

известни търговци, предприемачи, банкери. Управлява се от председател на Камарата.  

      Със събрани от Търговско-индустриалната камара средства започва строежът на 

новата сграда на ул. „ Преслав” №16 през 1929 г. Преди това обаче са изготвени 

проектите от арх. Ст. В. Попов и арх. Дабко Дабков. Строителството приключва през 

1933 г. Официалното откриване се извършва през 1935 г. 

      През 1948 г. Варненско-индустриалната камара е закрита, а зданието е 

национализирано от държавата. Много от членовете на Камарата са съдени от 

„Народен съд”. Сградата е дадена на Щаба на ВМС, който и досега се помещава в нея. 

      Зданието е на 4 етажа плюс тавански помещения. Полукръгъл ризалит започва от 

главния вход, продължава нагоре, минавайки през средата на цялата фасада, при тавана 

се насича от овален корниз и завършва с огромен куполен свод. Този ризалит внася 

изключителен динамизъм и монументалност на сградата, ведно със шестте колони. 
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Колони са поставени и по цялото протежение на фасадите. Зданието има 3 високи 

засводени входа. До тях се стига по внушително полукръгло стълбище. Прозорците са 

симетрични, на първия етаж – засводени. Балюстради подчертават подпрозоречните 

пространства. При втория етаж има 3 големи балкона с балюстради. 

      Зданието носи статут на недвижима културна ценност. 

 

 

ДОМ НА ГРИГОР ПЕЙЧЕВ 

      Сградата се издига на ъгъла на бул. „Сливница” и ул. „ Петко Каравелов”. 

Построена през 1923 г. по проект на арх. Стефан Венедикт Попов, тя и днес си остава 

една от най-красивите и величествени сгради във Варна. 

      Бащата на Григор Пейчев – Андон хаджи Пейчев се занимава с търговия още преди 

Освобождението. През 1885 г. открива във Варна кантора за колониални стоки. Има 

достатъчно средства, за да изпрати двамата си сина да учат в чужбина. Андон завършва 

Сорбоната, а Григор се 

обучава за търговец, също във 

Франция. Завръщайки се в 

България, Андон става 

адвокат, а Григор поема 

занаята на своя баща. През 

1905 г. Григор Пейчев се жени 

за дъщерята на Петър Енчев, 

български възрожденски деец 

и съратник на Ботев, а след 

Освобождението – директор 

на варненския клон на БНБ.  

Григор Пейчев има пет деца. 

       След избухването на 

Балканската война двамата 

братя Пейчеви са зачислени 

към 8-ми приморски полк и 

заедно тръгват за фронта. 

Андон Пейчев е убит в 

битката при Люлебургас.    

Григор Пейчев участва в трите 

войни от този период и се 

завръща във Варна, за да 

продължи търговската си 

дейност. Кантората му внася 

екзотични плодове и той ги 

предлага на българския пазар.  

      През 1921 г. решава да построи свой дом в центъра на Варна. За целта тегли заеми 

от няколко банки и кани арх. Стефан Венедикт Попов за проекта. 

      Новата сграда е уникална, съчетала в себе си красотите на барока, късния сецесион 

и ар деко. Има три фасади по трите улици. Разположена е в голям двор и е оградена с 

висока решетка от ковано желязо. Предвидени са два входа и широка порта за файтона 

на Григор Пейчев. Зданието се състои от висок сутерен, три наземни етажа и таван. 

Изпъкват няколко заоблени ризалита. Единият от тях е в средата на фасадата към 

булеварда. Вторият  - в ъгловата част към ул. „Петко Каравелов” и завършва с купол. 

Лизени с различна ширина разсичат вертикално сградата, някои от тях са с рустика. 
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Аристократично стълбище води към първия етаж. Множество балюстради украсяват 

балкони и подпрозоречни пространства. Цялата постройка е изпъстрена с пластична 

украса, дело на скулптура Кирил Шиваров. Полукръгли фронтони и ротонда увенчават 

сградата.  

      Зданието поглъща много средства, които Григор Пейчев не е в състояние да 

изплати. Неговата търговска кантора фалира през 1929 г.  Сградата става собственост 

на братята Шеломо и Мошон Кокашвели чрез една от банките – кредиторки. На 

следващата година Григор Пейчев умира. 

      След 9-ти септември 1944 г. Кокашвели напускат сградата, която е 

национализирана. Дълги години тук се помещава Окръжният комитет на БКП. След 

1989 г. зданието е използвано от банка, която го поддържа в добро състояние. 

 

 

 КАТЕДРАЛЕН ХРАМ „ СВЕТО УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО” 

 
      На 27 юли 1878 г. българското население в града посреща в черковния двор на 

църквата „ Свети Архангел Михаил” освободителите на града – генерал Столипин, 

начело на 14-ти брянски полк на руската армия. В сградата на тази църква през 1862 г. 

се помещава възрожденско училище, едва през 1865 г. първият етаж е преустроен в 

храм. През 1879 г. във Варна идва Александър Дондуков, който е разочарован от 

църквата „ Свети Архангел Михаил”. На 9-ти ноември 1879 г. митрополит Симеон 

Варненски свиква православните варненци да изберат комисия за събиране на помощи 

с цел построяването на голям храм в центъра на града. 

      На 22 август 1880 г. е положен основният камък на катедрален храм „ Свето 

успение Богородично” от княз Александър Батенберг. Строителството продължава 6 
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години. Ползвани са дяланите камъни от разрушената крепостна стена на града. 

Първоначално архитект на храма е Василий Маас от Одеса. Той обаче иска повече пари 

от уговорените. Затова комисията откупва неговия план, прекратява договора и 

използва плана на общинския архитект - чеха П. Купка. През 1882 г. архитект става 

Янко Костанди. През лятото на 1886 г. в храма е отслужена първата литургия. Поради 

липсата на средства камбанарията е изградена само наполовина. 

      Страничните четири купола в началото били дървени. Те изгнили и през 30-те 

години на 20-ти век започнали да текат. Наложило се цялостно преустройство на храма. 

За целта са наети арх. Стефан Венедикт Попов и инж. Веселин Савов.  

      Страничните куполи са заменени с нови. Изградена е камбанарията с изрязани 

кръстове по фасадата и завършваща с купол и кръст. Нейната височина е 38 метра. 

Конструкцията е желязобетонна. Облицовката е каменна, за да хармонизира с 

останалата част на зданието. Строителството се извършва за периода 1941-1943 г.  

 

4. Заключение 

      Арх. Стефан Венедикт Попов оставя след себе си богато архитектурно наследство, 

състоящо се от стотици сгради във Варна. Тези здания са неразделна част от историята,  

съвременността и  бъдещето  на черноморската ни столица. Те са част от красотата, 

която ни заобикаля ежедневно. 
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