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Abstract: The study presents Armenians in Shumen cultural life, the specifics of Armenian 

culture, the creation of the Armenian neighborhood and the construction of St. Bogoroditsa 

church and the establishment of the Armenian school in Shumen. A special focus is put on the 

Avsharyan Complex, which recreates the urban house atmosphere, typical for the Revival, 

and has been declared a cultural monument of regional significance. 
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Резюме: Изследването представя присъствието на арменците в културата на гр. 

Шумен, спецификата на арменската култура, създаването на Арменската махала и 

строежа на църквата „Св. Богородица“, възникването на арменското училище в гр. 

Шумен. Специално внимание е отделено на  Комплекса „Авшарян“, който пресъздава 

                                                           
1 Текстът е част от изпълнението на ННП „Културноисторическо наследство, национална памет и 

обществено развитие“, финансирана от МОН. 
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градската атмосфера на дома, типична за Възраждането, и е обявен за паметник на 

културата с регионално значение. 

 

Ключови думи: арменска култура, Комплекс „Авшарян“, Шумен 

 

 

 Целта на разработката е да изследва арменското присъствие през възрожденския 

период в гр. Шумен, аспектите на арменската култура, създаването на Арменската 

махала и строежа на църквата „Св. Богородица“, а също така и възникването на 

арменското училище. Освен това специално ще разгледаме една от малкото запазени 

шуменски къщи на заможен арменски собственик от богат род. Тази къща е днешният 

комплекс „Авшарян“, който пресъздава градската атмосфера на дома, типична за 

времето си, и се превръща в паметник на културата с регионално значение2. 

През Възраждането българският етнос е в своя културен апогей, като 

разрастването на занаятите и търговията предизвикват голямо преселение към 

градовете, в това число влиза и гр. Шумен. Развива се възрожденската архитектура: 

жилищни, обществени, търговски и училищни сгради, фабрики и т.н.3 

 Съвременното арменско население у нас е запознато с факти и събития от 

българската история, които свързват българи и арменци, като например съпругата на 

цар Симеон – Рабина, която е от арменски произход. Техният син Петър също се жени 

за арменка – княгиня Мариам (Ирина) – двамата са родители на цар Борис II и цар 

Роман. Родствени връзки с арменците има и цар Самуил – неговата майка носи 

арменското име Хрипсиме, което не се среща сред другите народи, а дъщеря му се 

омъжва за арменския княз Ашод, а не по-малко интересен факт е и че Самуиловият 

внук Петър Делян е бил управител на средновековната арменска столица – гр. Ани. В 

по-късни времена българи и арменци също са свързани – например спасяването на 

въстаници от Априлското въстание в Пловдив и Перущица в резултат на 

застъпничеството на арменци (Мицева 2001: 117). 

През XIX век арменското население намира спасение в България по време на 

депортацията от Османската империя, като тогава се преселват близо 20 000 арменци, а 

                                                           
2 Регионален исторически музей – Шумен, Комплекс „Авшарян“. 
3 Източник: Wikipedia – Възрожденска архитектура <https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1% 

8A%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0

%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 (status 

12.12.2020)>. 
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през Балканската война числото им достига до 35 000 на територията на България и 

като емиграцията им постепенно се разраства. Значителни преселвания има и по 

времето на арменския геноцид в Турция. Арменците подпомагат българите през 

периода на Османското владичество, на Руско-турската и Балканската война. 

Заселването на арменци в Шумен е от периода на т. нар. „трето арменско 

преселение в България“, обхващащо началото на XVII век, но някои от тях се заселили 

дори по-рано. По последно преброяване на населението през 2001 г. числеността на 

арменците в Шумен е 357 души4 – значително по-малко в сравнение с предишните 

епохи. 

  

❖ Първи сведения за арменско присъствие в гр. Шумен 

Първите писмени сведения за заселването на арменците в града датират от 

средата на XVI до средата на XVII век, като това се приема за първоначален период за 

установяване на арменското население тук. Най-ранната документирана година е 1549, 

която е посочена от С. Пачаджян. Тя е последвана от 1605 година, която е отбелязана в 

„Хронографията“ на Крикор Таранахци. Според арменския хронист подбудата им да се 

преместят в други градове (тук влиза и Шумен) е вследствие от настъпилия по онова 

време „страшен глад“, поради което те „се изселили от гр. Кафа“ и стигнали чак „до 

Полша“. Не след дълго, през 1640 г., Петър Богдан пише, че „тук (в Шумен – б. а.) има 

около 19 къщи с арменци... които поддържат една църква или къща“, т. е. по това време 

не са имали официална сграда (църква), където да се молят (Малчева 2017: 313). 

Въпреки това са намерили начин да създадат, макар и не в съвременните ни представи 

за храм, сакрално място, в което да извършват църковните си ритуали. 

 

❖ Арменското население в гр. Шумен през Възраждането 

През периода XVII – XVIII век арменското население се разраства, като по-

късно – през 1808 г. – арменците наброяват около 200. Дървената църква, с която 

разполагат обаче изгаря по време на Руско-турската война. Почти 30 години по-късно 

на нейно място е изградена нова арменска църква – храмът „Света Богородица“ (1834 

г.), който се намира в т. нар. Арменска махала5 в града и до днес. Арменската махала е 

                                                           
4 Източник: Wikipedia – Арменци в България <https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0% 

BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1

%80%D0%B8%D1%8F (status 11.12.2020)>. 
5 През 17 - 18 век в гр. Шумен се заселват турци, евреи, татари и арменци, като през 17 век са описани 10 

махали, а два века по-късно те наброяват цели 27. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%25


4 

 

разположена в западната част на града, под Чифутлук баир, близо до арменското 

гробище. Основана е през XVII век от арменци колонисти, като след Освобождението 

махалата наброява вече 120 - 150 семейства6. Така можем да заключим, че по това 

време в Шумен е имало сравнително голям брой арменци и поради тази причина те 

съумяват да си създадат собствена махала. Арменската култура продължава да се 

развива, като арменците не по-малко влагат усилията си в развитието на арменското 

образование – около 1810 г. отваря врати първото арменско килийно училище в 

Шумен, финансирано от богатите представители на общността7, а през 1880 г. 

изключително много започва да се цени театралното изкуство и се създава първото 

арменско дружество на любителите на театъра. 

През годините на османското владичество в Шумен има и богати арменци, които 

са търговци, занаятчии (златари, часовникари, обущари и др.), държавни служители, 

следователи, чиновници, счетоводители. Завидното им за онова време положение им 

позволява да ходят на поклонение в Йерусалим, откъдето се връщат с много 

християнски вещи, икони и т.н.  

Тъй като арменското население постепенно се увеличава, през 1845 г. в Шумен 

се образува и арменска община, която урежда въпроси, свързани с училища и църкви, 

като се изгражда система от институции, утвърждаващи живота на арменците сред 

българите. В началото на XIX век арменският етнос се увеличава с 40 къщи и около 200 

души, като в края на века броят на арменците достига почти хиляда човека (Малчева 

2017: 314). Арменската общност през този период е осъзната цялост. Църквата е 

необходим център за общуване, която постоянно се стреми да съхрани арменската 

култура. Въпреки това арменците се чувстват български граждани, тъй като това е 

мястото, където живеят, а на някои дори им е родно, с едно единствено изключение, че 

тяхното отечество е Армения. Те твърде бързо се вписват в средата и, запазвайки 

арменското си самосъзнание и култура, започват да живеят живота на българина 

(Мицева 2001: 102). 

 

                                                           
6 Източник: сайтът Шуменски истории, статията „Махалите на Стария Шумен“ <https:// 

shumenstories.com/%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0/%d0%bc%d0%b0%d1%85%d0%b0%d0%bb

%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-

%d1%88%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd/ (status 10.12.2020)>. 
7 Източник: Wikipedia – „Света Богородица“ (арменска църква в Шумен)“ 

<https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3

%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5

%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B

2_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD) (status 15.12.2020)>. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD)%20(status%2015.12.2020)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD)%20(status%2015.12.2020)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD)%20(status%2015.12.2020)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD)%20(status%2015.12.2020)
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❖ Арменската апостолическа църква и храмът в Шумен 

Арменската църква „Света Богородица“ (или „Сурп Аствадзадзин“) се намира 

недалеч от Томбул джамия и е в непосредствена близост до кв. „Гривица“, в 

споменатата по-горе стара арменска махала. В двора на църквата са разположени 

Арменски народен дом, арменско читалище и арменско училище. 

За арменското население църквата е обединителен център, тъй като се явява не 

само религиозен храм, който изпълнява социална и духовна функция, а е и просветна 

институция, затова и в една арменска колония тя е първото здание, което се построява. 

Неслучайно и училището се създава към църквата като символ на просветното дело и 

дори делят един и същи двор. Службите се изпълняват от свещениците, подчинени на 

цялата йерархия, или от дяконите (Мицева 2001: 72), но не е известно какъв висок сан е 

имало духовното лице в шуменската църква. 

Църквата е наречена „апостолическа“, защото според преданието 

християнството е пренесено в Армения от апостолите на Иисус Христос – Тадей и 

Вартоломей, а несъмнено още оттогава арменците са се борили да запазят и утвърдят 

своята апостолическа вяра. Надпис над входа на храма показва създаването ѝ – 25 

октомври 1834 г. и е построена на мястото на стара дървена църква, опожарена през 

Руско-турската война. Още през 1759 г. в Шумен като първи свещеник в стария храм се 

ръкополага отец Таниел, а годината на нейното изграждане е 16058. Всъщност 

арменците още от далечни времена са дълбоко религиозни и възпитани в „духовната 

връзка с църквата“ (Мицева 2001: 73). Евгения Мицева пише още, че „най-важен 

момент за етническото самосъзнание“ без съмнение е „църковната принадлежност“, 

като така се оформят в едно цяло „етнос и религия“, а арменецът във всеки един етап от 

живота си е „предан християнин, почитащ църковните ритуали“. 

Апостолическата църква „Сурп Аствадзадзин“ не е построена в типичен 

арменски стил. Тя представлява еднокорабна базилика, без вътрешни подпорни колони. 

Има голямо преддверие и островърха камбанария, таванът на църквата е сводест, както 

и прозорците. Олтарът е открит, издигнат върху каменен подиум, където е поставена и 

най-почитаната икона на св. Богородица с Младенеца.  

В двора на храма има множество надгробни плочи, върху които се четат имената 

на местни дарители, а най-ранната от тях е от 1757 г. За арменското население църквата 

                                                           
8 Източник: сайтът Шуменски истории, статията „Арменската църква“ <https://shumenstories. 

com/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1

%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0/ 

(status 20.11.2020)>. 

https://shumenstories/
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винаги е онова сакрално място, което съхранява арменската общност и култура в 

града. През 1975 г. Арменската църква е обявена за паметник на културата9. 

 

1. Арменската църква преди10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Пак там. 
10 Източник: сайтът Шуменски истории <https://shumenstories.com/%D0%BC%D0%B5%D1% 

81%D1%82%D0%B0/%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-

%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD/ (status 12.12.2020)>. 
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2. Арменската църква след реставрацията11 

 

Арменската църква е християнска също като българската, но различията са 

„теолого-философски и донякъде ритуални“ (Мицева 2001: 75), свързани с 

несъвпадението на календарните празници, специфика на кръщенето, отворения олтар, 

които се оказват най-яркия белег на несъвпадение между арменската и 

източноправославната църква. 

Арменците обявяват църквата си за „монофизитска“ и това също така е отлика 

между арменското и българското християнство. Монофизитството (от гр. μονή φύσις – 

„една природа“) е проповядвано за първи път от цариградския монах Евтихий (378 - ок. 

454 г.) и получава широко разпространение в Палестина, Сирия и особено в Египет. 

Според това учение Исус Христос има само една природа – божествена (а не 

божествена и човешка природи). Монофизитите вярват, че Божият син е приел човешка 

природа, но тя впоследствие е „погълната“ от неговата божественост и затова 

                                                           
11 Източник: сайтът Шуменски истории <https://shumenstories.com/%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1 

%82%d0%b0/%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-

%d1%86%d1%8a%d1%80%d0%ba%d0%b2%d0%b0/ (status 22.11.2020)>. 
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природата на Христа е божествена. Смята се, че, въпреки някои човешки свойства, 

тялото на Христос е само привидно човешко. Монофизитството се оформя като 

самостоятелно течение веднага след Константинополския събор от 381 г. 

Монофизитската ерес е осъдена на Четвъртия вселенски събор в Халкидон (през 451 г.), 

където се провъзгласява, че Христос е съвършен както по отношение на божествената 

си природа, така и по отношение на човешката си природа, че е истински Бог и 

истински човек, с разумна душа и тяло. Въпреки това монофизитството се запазва в 

коптската, арменската и яковитската църкви12.  

 

❖ Арменското училище – възникване и прекъсване на учебния процес 

Арменското училище е основано през 1834 г., като обучението по майчин език е 

било до 7 клас – четене, изучаване на литературата, фолклора и историята на Армения. 

То също се е намирало в Арменската махала и през 1945 г. е преименувано на Частно 

арменско училище „Вартанян“ в начална степен. 

През 1959 г. е закрито, както се случва и с другите арменски училища, като 

обучението по майчин език е достъпно единствено факултативно и е част от останалите 

паралелки по съответен език. Забраната много бързо започва да дава отражение върху 

арменците. За тях „училището е огнището, което поддържа езика, езиковата култура и 

интереса към... литература, история, география и т.н.“ (Мицева 2001: 80). Закриването 

на арменското училище в Шумен неблагоприятно влияе на общността, тъй като 

израстват поколения наред, които не познават и не умеят да говорят добре майчиния си 

език, а постепенно отслабва и интересът към етническата култура и история. През 40-те 

години на миналия век училището е предназначено за малките ученици, за които 

вероятно са се провеждали само съботно-неделни часове, а през 90-те години са 

одобрени факултативни паралелки по учебните занимания единствено в София, 

Пловдив, Варна и Бургас (Мицева 2001: 80). 

 

❖ Фолклор и обредност 

Преживените събития на българския народ застигат и арменския, като много от 

някогашния арменски фолклор е погубен. Така постепенно се губят и някои от 

традиционните форми, свързващи ги с родните места и на тяхно място се формира 

новото и съвременното, създадено на българска земя. С тази нова фолклорна култура 

                                                           
12 Източник: <http://www.pravoslavieto.com/inoverie/eresi/monofizitstvo.htm (status 19.11.2020)>. 
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израстват поколенията на арменската диаспора. Опитите в днешно време да се 

възвърнат предишните традиции са успешни, но носят белезите на „смесеното“, плод 

на арменската общност в България (Мицева 2001: 136). Според Е. Мицева чрез 

фолклорния арменски материал могат да са направят следните изводи: „първо – от 

този репертоар и неговото развитие може да се съди за процесите на 

трансформации в самия фолклор, а също и в съзнанието на хората, защото, за да 

стигне до творба, всеки факт първо е осмислен и изживян. От друга страна, може да 

се съди за цялостната ценностна система (или аксиологията), както и за 

етническото самосъзнание на едно общество от дисперсен тип. От трета – 

образното зафиксиране на живота на диаспора с тежка историческа съдба е 

доказателствен материал за процесите, които настъпват с формирането и 

развитието на самата диаспора, за превръщането ú в общност със специфични, 

изработени в дисперсно съществуване характеристики и с определени 

идентификационни и интеграционни белези“ (Мицева 2001: 38). 

Фолклорът на арменската общност включва както прозаични текстове, така и 

песни, паремии и пр.  

Анализът на фолклора и обредността би показал, че арменската диаспора е  

изградила свой облик, свой културен и обществен живот, свои норми и посредством 

тях реализира своето съществуване в две посоки: идентичност и интеграция. 

Идентичността си тя търси в съхраненото и донесено като връзка с отечеството, а 

интеграцията си постига чрез усвоеното ново – мост между микро- и макро- 

общностите. 
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КОМПЛЕКС „АВШАРЯН“–  КЪЩА МУЗЕЙ С ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ13 

 

 

 

 

❖ Експозиция и собственик на къщата 

 Къща „Авшарян“ е една от малкото запазени автентични къщи. Тя е триетажна, с 

обширен двор, построена изцяло с дървена конструкция от заможния ѝ собственик 

Ованес Авшарян в края на XIX век. Намира се на кръстовището на две главни улици в 

Арменската махала в гр. Шумен и носи фамилията на рода Авшарян. По онова време 

само заможни шуменци са могли да си позволят такива богати къщи. Всичките 

наследници на Ованес Авшарян са се преместили отдавна в гр. София. 

Ованес Авшарян е роден през 1875 г. в гр. Кайсери – Турция, но заради турските 

набези идва в България и намира ниша за производство на персийски килими. Така той 

става производител и търговец. Ованес Авшарян много бързо се развива в търговията и 

отваря база за килими в София, откъдето започва да печели много добре. 

                                                           
13 За изследването е използван звукозапис от лекцията на екскурзовода в Комплекс „Авшарян“  Ралица 

Узунова, на която искрено благодарим за компетентното и вдъхновяващо представяне на арменския бит.  

Снимките, направени в Комплекс „Авшарян“, са дело на Петя Пеева и Иванина Петрова. 
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3. Вертикален стан за тъкане на килими 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

4. Навивачка за килими 

 

 

 

5. Килим за стена от трапезарията 

 

Първата част от комплекса е реставрирана през 1985 г. и носи името на неговата 

снаха – Мари Авшарян. От местни арменци се знае, че тя е работила като шивачка.  

Днес предметите в жилищната сграда са от фонда на Регионалния исторически 

музей, Шумен – от отделите „Етнография“ и „Нова история“, като всички експонати са 
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автентични, с изключение на пердетата. Подредена е в няколко помещения, като на 

първия етаж са гостната и трапезарията, а на втория – спалнята и кабинетът. Къщата 

има и два кьошка. Стаите са оформени еднотипно – задната им стена е заета изцяло от 

големи таблени долапи, комбинирани с поставената под ъгъл входна ниша, а таваните 

са прави, от дъски и профилирани летви. Първата експозиция в комплекса е посветена 

на градския бит в Шумен от края на XIX век до 1930-те години14. Богатите шуменци са 

имали трапезария, гостна, спалня и работен кабинет. Хората от средната класа са 

обядвали на софра в кухнята. 

 

❖ Първи етаж 

Трапезария 

Трапезарията най-често се свързва с кухнята, тъй като това е мястото, където 

хората се хранят, като такава можело да си позволи само шуменският елит. 

Представено е обзавеждане с разтегателна маса, обградена с дървени столове, бюфет, 

умивалня и др. Това, което веднага привлича вниманието в трапезарията, е бюфетът, в 

който има вградена табла за поднасяне на храна. Интересен факт за него е, че е бил 

изработен от шуменска фабрика от онова време.  

Един от най-характерните предмети за периода е печката на дърва. Имало е 

няколко печки в къщата и всяка е била с различен дизайн. По този начин са се 

отоплявали жителите на дома.  

Долапите също са автентични и характерни за онова време. Няма сведения за 

техните майстори, но те са използвали иглолистно дърво в основата и малки лентички, 

за да придадат желания обем. 

 

 

 

 

                                                           
14 Източник: Wikipedia, Комплекс „Авшарян“ <https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A% 

D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%E2%80%9E%D0%90%D0%B2%D1%

88%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%E2%80%9C (status 13.12.2020)>. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%25
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6. Подредена маса в трапезарията; чинии от виенски порцелан, прибори, стъклени 

чаши и прилежно навити салфетки от плат в декоративни пръстени 

 

 

7. Декоративни чинии за стена 
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8. Декоративни чинии за стена 

 

 

9. Съдове от порцелан  
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10. Стъклен съд 

 

 

11. Сервиз, изработен от метал 
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12. Хаванче 

 

       

13. Два стъклени съда с капачета от комплект за чай 
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14. Кутийка от порцелан 

 

 

15. Стъклена бутилка, стъклени чаши и дървен поднос 
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16. Стъклена бутилка 

 

 

17. Свещник 

 

 



20 

 

 

18. Чаша за чай в две части – интересен дизайн, съчетание между 

стъкло и метал 

  

19. Аплици 
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Гостна 

 Във втората стая на етажа е разположена гостната, мебелирана с маса, столове, 

бюфет, осветителни тела, килими, посуда – сервизи за хранене, прибори и други, украса 

на помещението – картини и други вещи, пресъздаващи духа на времето. Тук има и 

музикален кът с пиано, което напомня, че Шумен е един от първите градове на 

музиката у нас.  

В гостната са обособени два къта. Първият е с мека мебел, която се е използвала 

за аперитив, а вторият е за матинета или пиене на следобеден чай. На матине са били 

канени (задължително преди обяд) само най-близките на семейството, които са могли 

да си позволят да дойдат и с непразнични дрехи.  

 Повечето предмети и принадлежности са във виенски стил, като тогава се е 

предпочитал зеления цвят при избора на мебели. Разположена е мебелирана маса, 

столове, осветителни тела, килими, украсени прибори за хранене, разкошни картини и 

най-различни вещи. 

 В гостната се намира пианото и музикалната кутия с осем мелодии, произведена 

в края на XIX век. Характерен за XIX век е и газовият полилей, като под него е имало 

съд, който е произвеждал светлина и изцяло се е захранвал с газ. Тези полилеи 

първоначално са направени да работят на газ, а с електрификацията са преоборудвани 

на ток15. 

 

20. Газов полилей 

                                                           
15 Източник: Wikipedia, Комплекс „Авшарян“ <https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A% 

D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%E2%80%9E%D0%90%D0%B2%D1%

88%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%E2%80%9C (status 13.12.2020)>. 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%25
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21. Свещник 

 

 

22. Позлатени чаши за  ликьор 

 



23 

 

 

23. Захарница 

 

 

24. Пиано 
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25. Музикална кутия с 8 мелодии 

 

 

26. Печка на дърва 
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27. Спиртна лампа 

 

 

28. Автентична дръжка за врата 
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29. Хлопки за врати 

 

 

30. Маса с автентични чаши, захарница и лъжичка,  

както и списание „Жена и дом“ от 1941 г., брой 37 
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Работилницата на Ованес Авшарян е била в кухнята, а лятото е работел навън. 

Тя е в най-ниската част на къщата и в нея могат да се видят вносни предмети и 

принадлежности, изработени от виенско стъкло и виенски порцелан. 

 

❖ Втори етаж 

Вторият етаж е бил богато украсен, като всички предмети са автентични и са 

използвани от семейството на Ованес Авшарян. Интересни елементи са салфетникът и 

чинийката за лъжички, като от едната страна са се слагали чистите, а от другата 

мръсните. 

 

31. Изглед от втория етаж 

 



28 

 

 

32. Масичка със свещник 
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33. Кадило, икона и стъклен съд, наподобяващ ваза 

 

Спалня 

Направена е по западен образец от Първа креватна фабрика в Шумен и се състои 

от два матрака със завивка от сърма и изработени сребърни нишки. Около леглото има 

тоалетка с комплект от две нощни шкафчета, като тя е била собственост на майката на 

Ованес Авшарян. Има огледало, скрин, интересен е вграденият гардероб, пълен с 

облекло от посочения период. 
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34. Спалня с две нощни шкафчета. Вероятно стопанинът е спял от лявата страна, 

където е свещникът, а стопанката от дясно до гардероба, където се намира украсената 

спиртна лампа. 

 

 



31 

 

35. Умивалник с кана, леген и пешкир от сърма с избродирана църква 

 

 

36. Кутйки за бижута и пудра 

 

 

 

 

37. Кутия с дамски принадлежности 
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38. Дамска тоалетка с огледало и дамски принадлежности 
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39. Печка на дърва 

 

 

40. Красива дърворезба, част от шкафчетата, спалнята и гардероба 

 

Работен кабинет 
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Работният кабинет на шуменския търговец е мебелиран с дървен стол, бюро, 

писалище, пишеща машина, мастилница с перодръжка и килим. На масата са поставени 

оригинални документи – лични печати, визитна картичка и книжка. 

Кабинетът е бил предназначен за делови срещи, като през прозореца Ованес 

Авшарян е виждал кой идва в дома му и е преценявал кои хора да допусне и кои не. 

Търговецът е имал и специални мебели за посрещане на клиенти. 

 

 

41. Масичка в работния кабинет с покривка от лен, красиво украсени чаши и кутия цигари 

„Томасян“ (пловдивска фабрика). Тук Ованес Авшарян е посрещал клиентите си. 

 

 



35 

 

 

42. Интересно украсен дървен стол 

 

 

43. Специална чаша за чай или кафе, която е предназначена за мъже с мустаци, като така 

ги предпазва от изцапване. Интересен факт, свързан с мъжката визия, е, че по онова 

време е било модерно мъжете да носят мустаци. 
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44. Пишеща машина 

 

 

45. Радио  
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46. Документ на Ованес Авшарян, свързан с работилницата му за персийски килими, на 

който пише, че е награден със златен медал 

 

 

47. Ведомост за заплати на работниците през годината 
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48. Печати 

 

 

49. Мастилница с перодръжка 
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50. Майсторско свидетелство, окачено на стената 

 

 

51. Портрет на Ованес Авшарян 
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52. Сертификат „Златен медал“ 

 

 

53. Чинийка с послание: „Подарък от Б. Бошнак, Русе“ 

 

 

54. Автентичен часовник 
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55. Позлатени плакети 

 

 

56. Сребърен плакет „Варненска търговско индустриална камара“ (1935 г.) 
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57. Позлатен плакет „Хвала на труда“ 

 

            

58. Мостри с цветове на прежди 
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59. Книги 

Кьошк 

Кьошкът е архитектурен елемент, характерен най-вече за старите къщи, като 

представлява подобие на тераса, с единствената разлика, че е закрита. Разположен е 

най-често на втория или по-горния етаж и в България е известен също като чардак. 

Отворената, но закрита част на къщата има красива гледка и е предназначена за пиене 

на кафе и аперитив. Кьошкът е затворен и отделен от стаите и коридора, с красива 

гледка в три посоки. Той се използва за почерпка на гостите в къщата. Мебелиран е с 

предмети, които отговарят на духа на представения период, а на гостите там се 

поднасят сладко, кафе, вода, ликьор и др. 

Парапетите, известни и като балюстри, са ръчно изработени. 
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60. Кьошк с дървени прозорци, в който има маса, предназначена за пиене на кафе или 

аперитив с красива гледка към двора. В левия ъгъл има по-малка маса с ваза. Килимът е 

типичен за епохата. 

 

 

61. Друг кьошк с дървена маса и дървени столове. Върху масата има красиво 

изработена покривка и свещник. 
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❖ Облекло 

Актуален за времето е бил женският пътнически костюм с рязана бродерия, с 

който дамите са пътували. Специфична украса е бил дамският колан от сърма със 

изработени златни и сребърни нишки. 

По-горе стана ясно, че на матине са канени само най-близките хора и облеклото 

също се е наричало матине, като вероятно името придобива трето значение и означава 

„утринно/ сутрешно облекло“. Това са непразнични дрехи, изработени от лен и памук. 

 

 

62. Дамски костюм и дамска чанта 
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63. Дамско палто 

 

 

64. Мъжки костюм 
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65. Две шапки тип бомбе 

 

 

66. Сламена шапка от работния кабинет 

 

 

67. Дамско бельо от спалнята 
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68. Чорапи на Ованес Авшарян 

 

 

69. Арменски халат от спалнята 
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70. Дрехи от гардероба в спалнята 

 

❖ Двор 

Комплексът включва и дворно пространство, което е разделено на две и днес се 

използва за работа с деца и студенти по различни образователни проекти и теми, 

свързани с българската история, бит, култура. Дворът е подходящ за различни 

музикални събития, за културни прояви и пр.16 

 

 

71. Изглед към двора 

                                                           
16 Източник: статията „Комплекс „Авшарян“ представя градския бит в Шумен“ от сайта 

<https://cherga.bg/>. 
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72. Дворна ваза от камък 

 

 

73. Дворна ваза 

 

 

74. Камък 
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75. Чешмата на двора 

 

 

76. Изглед пред къщата – ваза и чемшир във формата на кръг 

 

❖ Галерия 

Къща „Авшарян“ е реставрирана през 1985 г. и печели награда „Музей на 

годината“ през 2017 г. 
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77. Част от работния кабинет 

 

 

78. Сервиз от лъжички за чай от трапезарията 

 

 

79. Гривна 
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