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Abstract: Dabko Dabkov is an architect and one of the creators of the modern look of Varna. He designed some 

of the most beautiful buildings in our Black Sea capital, examples of Baroque and Nouveau art style. His work 

includes over 350 buildings decorated with sculptures by Kiril Shivarov. He has designed iconic buildings such 

as Hotel Musalla, Hotel London, the Aquarium, the Turkish bath. Declared a public enemy after September 9, 

1944, he died in disgrace, but left behind an invaluable architectural legacy. 
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1. Варна в началото на XX век 

 

Варна се гордее със своето архитектурно наследство от XIX-XX в., което е дело 

на изявени архитекти и строителни инженери. Един от тях е арх. Дабко Дабков. 

Сградите му са оригинални, замислени мащабно и осъществени с много въображение. 

Повечето от постройките, достигнали до нас от онова време, са двуетажни, тук-там се 

срещат и по-високи, строени в съответствие с действащите тогава административни 
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норми. В резултат от творческите изяви и опит на способни варненски инженери, 

строители  и скулптури, зданията се отличават с множество елементи от времето на 

сецесиона и ар деко, едни от други по-забележителни и оригинални. В края на XIX век 

се извършва строителството на храма „Успение на Пресвета Богородица” във Варна. 

Проектиран от одеския архитект Маас, по подобие на едноименния Петербургски храм, 

той става втори по големина и величие в България. Строителството му се превръща в 

историческо събитие. 

Много са архитектурните паметници във Варна от началото на ХХ век, 

заслужаващи нашето внимание.  Сред тях безспорно е Народният театър, по проект на  

арх. Лазаров от 1912 г. В първите десетилетия след Освобождението талантливи 

младежи се отправят към университетите на Австро-Унгария, Германия и Франция. 

Там те получават солидно образование, разширяват своя кръгозор и виждания.  

Впоследствие се завръщат в България и създават нейния нов облик. Благодарение на 

тези талантливи архитекти и строители, днес можем да се радваме на красивите стари 

сгради, които ни заобикалят. Те носят духа на Виена, Мюнхен и Париж... Един от 

новите български архитекти е Дабко Дабков. Със своите уникални здания той ще 

остане завинаги в историята на Варна и паметта на бъдещите поколения. 

2. Кратка биография на архитект Дабко Дабков 

 

Историята на арх. Дабко Дабков във Варна започва с покупката на стара 

двуетажна къща на ул.”Плевенска”. Голямото семейство с 4 деца се нанася в своя нов 

дом. Дабко Дабков е записан в Държавната мъжка гиманзия „Фердинад I”, която днес  е  

Градска художествена галерия. 

След завършване на 

гимназията решава да учи в Мюнхен. 

Тъй като няма средства за обучение, 

принуден е сам да си ги осигури. За 

съжаление, налага се да прекъсне 

следването си – майка му се разболява 

тежко и той се връща в България. 

След нейната смърт отива пак в 

Мюнхен. Там завършва своето висше 

образование и придобива знанията, 

които ще го направят един от най-

успешните български архитекти.  

След това учи две години във 

Военното училище в София. През 

1902 г. започва работа като държавен 

иженер в Министерството на 



обществените сгради, пътищата и благоустройството в София, но се налага да се 

премести в Шумен. През 1904 г. отново се мести, този път във Варна, в Техническата 

служба на общината.   

С възникването на първите индустриални предприятия и развитието на 

транспорта населението на града се увеличава значително. Възниква нуждата от една 

нова, по-модерна Варна. Кметове като Михаил Колони, Кръстю Мирски и Коста Ранков 

се заемат с нелеката задача да променят облика на Варна. Заслужено техните имена са 

останали в историята.  Днес ул. „Михаил Колони” е един от лъчовете на Шишковата 

градинка,  ул. „Кръстю Мирски” води към Държавната опера, а с името на Коста 

Ранков свързваме първото варненско „кино Ранков”.  

През 1906 г. арх. Дабков напуска общинската си служба и създава собствено 

проектантско бюро. Неговият първи проект е Морска зоологическа станция с аквариум. 

С това поставя началото на 350 проекта, които ще остави след себе си. През 1907 г. арх. 

Дабков заедно с други общественици участва в създаването на „Алея на българското 

възраждане”. Събраните средства са от дарители. Първият  паметник се открива на 27 

юли 1911 г. и е на великия български революционер Христо Ботев.  

На 5 октомври 1912 г. започва  Балканската война. Арх. Дабков е в състава на 

Осми Приморски полк. След своята първа битка при Лозенград той е повишен в чин 

поручик и награден с орден за храброст I степен. Първата балканска война е последвана 

от Междусъюзническата, която завършва с национална катастрофа за България. На 27 

март 1915 г. във Варна  архитектите Дабко Дабков и Стефан Венедикт Попов печелят 

проект за план на Съдебно-административна палата. Тази победа поставя началото на 

дълго творческо сътрудничество.  

Започва Първата световна война. Поручик Дабко Дабков заема своето място в 

Осми приморски полк. Сражава се, повишен е в чин капитан. През 1918 г. България 

губи войната и страната ни изпада в тежка криза. Към Варна започват да 

прииждат хиляди бежанци. След демобилизацията  арх.Дабко Дабков заедно с 

други свои колеги подема инициатива за безплатно проектиране на  едноетажни 

домове, които общината раздава на бежанците.  

През 1925 г. Методи Гандев възлага на арх. Дабков  проекта  на гранд 

хотел „Мусалла”. Това е хотелът, пред който днес стои статуята на архитекта.   

В творчеството на арх. Дабков преобладават елементи от различни 

стилове – сецесион, ар деко, барок и пр. За периода до 1941 г. той оставя след 

себе си множество сгради. За наше съжаление голяма част от тях вече не 

съществуват. Сред смайващите съхранени архитектурни проекти на Дабко 

Дабков са: Аквариумът, гранд хотелите Лондон и Мусалла, Щабът на ВМС 

(съвместен проект с арх. Стефан Венедикт Попов), хотел „България” и още 

редица други. 



На 9 септември 1944 г. е извършен държавен преврат и е съставено 

правителство на Отечествения фронт. С това идва началото на края за много от 

нашите интелектуалци, архитекти, строители. С промяната на властта голяма 

част от българската интелигенция загубва своите имоти, своето право на 

упражняване на професията и възможността за по-добър живот. Архитект Дабко 

Дабков също няма право да проектира сгради, спира му се пенсията. Поставят 

върху дома му надпис: „В този дом живее народен враг”. На 8 април 1945 г. 

великият архитект умира.  Оставя след себе си безценно наследство и уникално 

красиви сгради из цяла Варна. 

 

3. Гениалните проекти на арх. Дабков във Варна  

 

3.1. Гранд  хотел „Мусалла” 

 

Методи Ст. Гандев е собственикът на хотел „Мусалла” , който е вдъхновен от 

впечатляващите небостъргачи на Ню Йорк и конкретно от „Flatron building”. Става 

дума за небостъргач на ъгъла на три улици, с форма на „издължена ютия” , ако 

цитираме самия арх. Даниел Бърнхам, осъществил въпросния проект. 

Варнеският вариант на „Flatron building” се издига между 1925 г. и 1926 г. 

Състои се от шест етажа: партер и още пет етажа в стил ар деко. При полагане 

на основите се достига до част  от 

римския Одесос. Това не е изненадващо, 

пред хотела и досега са изложени 

консервираните останки от стария 

римски град. Сградата на хотела има 

три фасади поради специфичното си  

разположение. Разполага с асансьор, 

който е закупен и доставен от Виена и в 

момента е най-старият работещ 

асансьор във Варна. Петият етаж е по-

навътре от останалите, а пространството 

пред него е превърнато в тераса, която 

има декоративна фукция. 

На втория етаж се е намирал 

ресторант „Елит“, който през 1912 г.   

става притегателно място за редица 

интелектуалци като арх.Дабко Дабков, 

Атанас Буров, арх. Стефан Попов и 

много други. След 1944 г. сградата е 



национализирана и обединена с гранд хотел „Лондон” под общото име 

„Балкантурист”, който обаче не упява да достигне тяхната слава и класа. След 

1989 г. сградата е върната на старите собственици. Приземният етаж се 

използва за магазини. През 2015 г. е извършен цялостен ремонт, а в 2018 г. 

отваря врати хостел „Мусалла”, който работи и до днес. Сградата е в отлично 

състояние. Тя гордо се откроява със своя модерен вид и привлича погледите на 

туристите. 

 

3.2. Гранд Хотел „Лондон” 

 

Гранд хотел “Лондон” е една от най-високите сгради за времето си. През 

1906 г. търговецът Парсек Гарабедов Сузмеян закупува земята с намерение да 

построи хотел с невиждани дотогава размери и изящество. През 1910 г. възлага 

на арх. Дабков проектирането на зданието. Избрано е името „Лондон” поради 

дългото пребиваване на Парсек Сузмеян в столицата на Англия, където 

натрупва своето богатство.  

 

Сградата е построена изцяло в духа на сецесиона. За това свидетелстват 

цветните гирлянди, масивните решетки и множество други декоративни 

елементи.  



В най-горната част на зданието могат да се видят лъвски глави с още 

гирлянди от цветя и плодове. Подобна е украсата и откъм бул. „Княз Борис I”,  

но е забележимо по-скромна. Строежът на хотела окончателно завършва през  

1912 г. В него е монтиран първият асансьор във Варна.  

 

3.3. Македонски културен дом  

 

Историята на тази сграда е пример за това какво може да се направи с 

безвъзмезден труд и много талант. През 1925 г. стартира събирането на средства 

за изграждането на Културен дом. В него се планира да се разположат  

читалище, театър и музей. Варненската община отстъпва земята, а средствата 

постепенно са събрани доброволно от гражданите. През 1928 г. арх. Дабков 

прави своя проект, също без да иска такса за труда си . Започнал през 1928 г., 

строежът завършва чак след 10 години.  

Сградата на Македонския дом е построена преди повече от 80 години  и 

сега тя е запазила само частично предишния си вид. След извършеното 

вътрешно и външно преустройство от арх. Камен Горанов част от постройката е 

облечена. Днес има зазидани прозорци, а външните пристройки, големите 

табели и надписи развалят нейното очарование.  

Сградата е едно от старите места за обществен и културен живот във 

Варна. В последните десетилетия дава подслон на хотел и няколко заведения. 

Разполага с голям салон, канцеларии, читалище, македонски етнографски музей,  

а на партерния етаж има магазини. 



От 2018 г. Фондация „Българи от Македония“, започва ремонт за 

опазването на зданието. Македонският културен дом е неизменна част от 

наследството на Варна и като такъв трябва да съхрани своя архитектурен вид за 

поколенията. 

3.4. Кино „Ранков” 

Сградата на първия киносалон във Варна  може да бъде разгледана и днес 

на ул. „Шипка” 4.  Коста Ранков  бил начетен човек, който не се е страхувал да 

подхваща различни професии и да успява в своите начинания. Като адвокат 

първоначално работи в съдружие със Зафир Зафиров до завръщането на своя 

брат в България. Двамата братя Ранкови основават заедно ново адвокатско 

бюро. На мястото на киното първоначално имало игрален дом. През 1897 г. 

софийският архитект Георги Ганчев построява едноетажно здание, което 

оцелява до 1911 г. Същата година Дабко Дабков се заема с архитектурния 

проект на бъдещото кино. Вестник “Свободен глас”, брой 42 от 1911 г. 

информира: „Новопостроеният модерен театър на предприемчивия варненец 

Коста Ранков е вече готов и ще почне да дава своите кинематографически 

представления”. За пръв път тук се появяват неподвижно свързани с пода 

столове, специално доставени от Виена. Следват множество театрални 

спектакли и концерти, който привличат варненската публика. След Първата 

световна война залата е приспособена за кинопрожекции, но продължават да се 

изнасят и представления. През 30-те години салонът е нает от известния 

кинодеятел Рафаил Кабатник, който извършва цялостна реконструкция на 

сградата и монтира нова, модерна 

техника. 

Центалната фасада е разделена на 

три части. Тя е пищно декорирана с 

разнообразни детайли от епохата на 

сецесиона. Отличават се три арки при 

втория етаж. За съжаление 

архитектурният проект не успява да бъде 

изпълнен докрай. Скулпторът Кирил 

Шиваров също дава своя принос, 

декорирайки част от фасадата.   

След  9 септември 1944 г. Коста 

Ранков  е обявен за „враг на народа”, 

както и арх.Д. Дабков. Кино „Ранков” е 

национализирано и преименувано в кино 

„Лада”. През 1950 г. Ранков трябва да 

напусне  град Варна  и да живее в с. 

Соколово. Тази незаслужено тежка съдба 

сполетява много от интектуалците на 

Варна, изселени или пратени в затвори. 



След Коста Ранков остава киното с неговото име и  споменът, който вече 

избледнява.  

        

3.5. Двойна къща на сем. Безазиян  

Бул. „Княз Борис I“ е успял да съхрани в значителна част  автентичния си 

вид от началото на миналия век. Една от красивите и добре запазени къщи е 

домът на Гарабед Безазиян с номер 27. Построена е през 1911 г. от арх.Д. 

Дабков. През 1914 г. търговското дружество на  Безазиян изпада в 

несъстоятелност и той е принуден да напусне своя дом. След 1944 г. по-

голямата част от къщата е национализирана. На наследниците е разрешено да 

ползват само първия етаж, който след време те продават. 

 

Сградата е проектирана в модерния за тогава архитектурен стил - 

сецесион. Главният вход привлича погледа със своята елегантна двукрила врата. 

Поради локализацията на къщата на централна търговска улица арх. Дабков 

обособява четири партерни помещения за магазини.  

На снимката се виждат двата симетрично разположени еркера, които  

завършват с  тераси, защитени с парапет от ковано желязо. Прозорците са 

високи,  двукрили, с  ключов камък над всеки един от тях. Фасадата е богато 

украсена с изображения на рози и палмови клонки, венци и гирлянди. Домът на 

фамилия Безазиян е недвижима културна ценност на Варна. При реставрацията  

изцяло е запазен неговият стил. 



3.6. Софийската банка 

 

 Сградата на някогашната Софийска банка на ул. „Преслав“ 24, която се 

руши от години, е един от най-емблематичните архитектурни паметници във 

Варна. Тя е построена през 1922 г. и е проектирана от знаменития варненски 

архитект Дабко Дабков.  

За съжаление, има печалната съдба на повечето наши архитектурни 

съкровища. Бюрокрацията и съдебните конфликти са причина „Софийската 

банка” бавно да се руши пред погледите ни, а с нея – и част от историческото  

наследство на града. През януари 2020 г. започва укрепването на тази сграда, 

долепена до Областната управа на Варна.  

През 1922 г. арх.Дабков изготвя план за преустройството на бившия 

хотел „Русия” за нуждите на Софийската банка. Целта е единствено  

модернизация на главната фасада, за да придобие нов европейски вид. Проектът 

не се осъществява. Вместо това съществуващата сграда е надстроена и  към нея  

са добавени елементи в стил ар деко и сецесион. 

Централната фасада е видимо разделена на седем основни части. Арх. 

Дабков добавя разтворена раковина и два рога на изобилието като символи на 

благополучие, с което трябва да се идентифицира всяка банка.  

Акцентът на зданието е бог Меркурий, покровител на търговци и банкери. 

Статуята на божеството, летящо над покрива, е изработена от великия Кирил 

Шиваров. Сградата е увенчана с фронтон , в чийто център е поставен картуш с 



датата на нейния нов облик – 1922 г. От нас зависи дали ще успеем да съхраним 

това съкровище. 

 

3.7. Доходно здание на Данаил Манов  

Първоначално мястото на днешния паметник на Стефан Караджа било 

заето от сградата на известния в миналото  варненски лозар и търговец Данаил 

Манов. Къщата му  била построена през 1899 г. Включвала жилищна част, 

кръчма, хан и магазин. В близост до нея ежегодно се провеждал пазар  на 

гроздето. През 1924 г. следва разширение на бул. “Сливница”, което става 

причина за събарянето на част от сградите на тъговеца. На старото място е 

издигната нова триетажна сграда с таванска част.  

 

Хотелската част на сградата включвала множество стаи, които се 

отдавали под наем на курортисти. Новият ресторант–бирария отначало носил 

името на своя собственик, но после се преименува в „Морско око”. Подобно на 

ресторант “България” новото заведение става любимо място за почивка и 

забавление на варненци. Сградата е реституирана и част от нея е отдадена под 

наем. На покрива  още  може да се види скулптурната композиция на мъж и 

жена с дете с надпис върху фронтона: „Данаил Манов 1925 г.” Текстът посочва 

годината на построяването на зданието.  

 



3.8. Хотел „България” 

През 1907 г. арх. Дабков започва своя проект за създаването на хотел 

„България” по желание на богати търговци от дружество „Абут Халбуни и 

Мехмед Абдул”. По време на строителството започва и разширение на  ул. „Цар 

Симеон I” и площада към гарата. Тази промяна води  до съответните промени в 

първоначалния план на сградата. Хотелът има две централни фасади. Първият 

етаж е изграден с търговски помещения. Магазините са снабдени с широки 

витрини, обрамчени от двете страни с лизени. Множество изображения и 

детайли сочат, че зданието е издържано в сецесионов стил. Хотелът има 

централно изложение и елегантен външен вид . През 1910 г. негов собственик 

става предприемачът Кочо Николов. Той превръща зданието в известния хотел 

„България”. Към настоящия момент сградата е декларирана като недвижима 

културна ценност.  

 

3.9. Аквариумът 

 

Аквариумът е познат и любим на поколения варненци. Историята на 

сградата датира още от 1906 г. Тогава Цар Фердинанд разпорежда на д-р 



Параскев Стоянов да организира морска станция, като обещава пълната си 

подкрепа. 

Монархът търси съвети от директора на Неаполската зоологическа 

градина и иска съдействие от него. Д-р Стоянов пък води разговори с 

Общинския съвет и успява да осигури терен за вдигането на сградата. На 22 

октомври е осъществена първата копка.   

 

 С проекта на Аквариума се заема арх. Дабко Дабков. Постройката е 

завършена няколко години по-късно. Внушителното здание се извисява над 

морския бряг от 1911 г. Както се вижда от снимката, то има симетрична фасада, 

вертикално насечена от двете колони около входа и няколко пиластри. На 

централния фронтон е изобразена огромна раковина.  Фасадата включва 

барелефни изображения на морски животни от Черно море, включително 

октоподи и раци. Днес сградата е затулена от твърде много  растителност, 

затова архитектурата й остава някак скрита зад обрасли дървета и храсти .  

Въпреки че строежът приключва през 1911 г., постройката не успява да 

заработи по предназначение. Започва Балканската война. Това не дава 

възможност да бъде завършено обзавеждането.   

Снимки на Държавния архив от онова време свидетелстват за 

мащабността на строителните дейности и показват нагледно какъв е бил 

първоначалният облик на сградата. 

За да бъдат приключени по-бързо довършителните работи, постройката е 

предадена на Софийския университет. Стига се обаче до повторно прекратяване 



на дейностите през 1915 г. поради началото на Първата световна война. 

Сградата на Аквариума става убежище на войскови части. Използвана е от 

Машинното училище до 1922 г., както и от Рибарското училище до 1930 г. Едва  

през 1932 г. се стига до официалното откриване на Аквариума от Цар Борис III. 

Морската биологична станция отваря врати на 17 юли . Оттогава до днес тази 

прекрасна сграда се радва на неспирен поток от посетители.  

 

3.10. Варненска Търговско-индустриална камара 

 

 

Несъмнено най-внушителната сграда на ул. „Преслав“ е тази на 

Търговско-индустриалната камара и стоковата борса, проектирана от 

архитектите Дабко Дабков и Стефан Венедикт Попов. Двамата създават заедно 

този прекрасен символ на Варна. 

Планът е завършен през 1928 г. Градежът започва 1929 г. и приключва  

1933 г. Шест колони с елегатни капители поддържат и украсяват зданието. В 

архитектурно отношение се е наложил стилът ар деко.  

Сградата е проектирана с идеята да впечатлява със своите размери и 

монументалност. И тук, като при Софийската банка, първоначалният замисъл е 

включвал скулптурата на бог Меркурий, покровител на търговията. Този 

замисъл никога не се осъществява. Затова пък в зданието е открита най-

голямата конферентна зала в Европа.  



През 1948 г. Варненската търговско-индустриална камара престава да 

съществува. В сградата се разполага Щабът на ВМФ на България.  След 1991 г. 

ВМФ е преименуван на ВМС, но общото предназначение на зданието си остава 

същото.Като военен обект сградата се охранява.  

4. Заключение 

 

Културното наследство определя нашето самосъзнание. В забързаното си 

ежедневие минаваме покрай впечатляващи сгради, които сме престанали да 

забелязваме. Голяма част от съхраненото ни  минало се крие в постройките и   

историите за хората, които са живели в тях. Това архитектурно наследство 

никога не остава същото. То се променя, когато взаимодействаме с него, за 

добро или за лошо. Можем да запазим автентичните сгради или да спомогнем за 

тяхното унищожване. Осмислянето на културната ни идентичност и опазването 

на историческата памет е важна задача на всяко поколение.  

От вникването в миналото зависи нашето бъдеще. Със събарянето на 

оригиналните варненски здания губим част от стара Варна, губим творения на 

видни строители. Много от сградите на неповторимия арх. Дабко Дабков вече  

са унищожени, други се нуждаят от реконструкция. В тези стари къщи и 

обществени сгради още живеят историите за първите варненски фамилии, 

формирали нашето общество в началото на XX век  и спомогнали за 

превръщането на Варна от ориенталски град след Освобождението в модерна 

черноморска столица с европейски ценности. Въпреки опитите на 

комунистическата власт да изтрие спомените за арх. Дабков, стигматизирайки 

го като „народен враг”, неговите удивителни архитектурни творения и 

съпътстващите ги човешки истории ще запазят ценността на живота и 

творчеството му за идните поколения.  
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