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   Един поглед над Варна в първите дни 
след Освобождението от османско 
владичество през 1878 г. дава добра 
представа за облика на крайморското 
селище. Картината е много по-различна 
от тази, която имаме днес. Варна в края 
на ХІХ в. е един малък град със силно 
ориенталски вид. Тесни, прашни улици, 
хаотично изградени дървени къщи и 
рядко някоя голяма каменна постройка. 
Панорамният изглед на града откъм 
морето привлича вниманието с високите 
минарета на множеството джамии. 
Всичко това започва да се променя и то 
с бързи темпове след 1878 г. Новият 
курс на обществото, което се формира в 
младото българско Княжество е 
завладян от идеята да създаде една 
модерна европейска държава, която по 
нищо да не отстъпва на другите 
европейски страни. Както 
политическата, така и етническата 
картина във Варна се променя с 
настъплението на българите, които се 
заселват от различни краища на 
България. С нарастването на 
населението, варненската община 
предприема и първите 
градоустройствени решения – нова 
планировка на улици, площади и 
булеварди. През 1897 г. е приет 
Първият генерален план на Варна, 
изработен от инж. Павел Каракулаков. 
Последният е част от младото 
поколение българи, които завършват 
висше образование в западна и 

централна Европа и се завръщат 
обратно в Отечеството си, „донасяйки” 
със себе си европейската култура и 
нейните достижения. Така във Варна 
започва развитието на европейската 
архитектурна традиция. Сред имената, 
оставили траен отпечатък върху 
строителната памет на Морската 
столица трябва да се посочат – арх. 
Дабко Дабков (1875-1945 г.), арх. 
Атанас Несторов (1875-1949 г.), арх. 
Манол Йорданов (1877-1954 г.), арх. 
Никола Лазаров (1870- 1942 г.), арх. 
Димитър Раделия (1855-1931 г.), арх. 
Антон Франгя (1887-1969 г.), арх. 
Стефан Венедикт Попов (1889-1956 г.), 
арх. Георги Костов (1883-1959 г.), инж. 
Йосиф х. Стоянов (1880-1936 г.), инж. 
Георги Бърнев (1875-1961 г.) и др. Със 
своите десетки обекти Варна става един 
от най-красивите български градове. 
Очарованието на архитектурата в 
съзвучие с природните дадености се 
оказват потенциал за развитие на 
черноморски туризъм в най-различни 
форми – плажен, балнеолечебен и дори 
хазартен.  
   До началото на ХХ в. отварят врати 
първите хотели, в съответствие с 
одобрени правилници и наредби от 
общинския съвет. Хотелите са скромни 
по размери, предимно частни домове, 
устроени за нуждите на отдаване под 
наем на помещения за туристи. Като 
примери могат да се посочат сградите 
на някогашните хотели – „Виена”, ул. 

     Резюме:   Историята на първите варненски гранд хотели, построени в първата половина на ХХ в., 
белязана от началото на развитието на курортното дело във Варна. Сградите днес са ценни 
архитектурни паметници в градската среда, които носят неповторимия облик на Стара Варна. 
     Ключови думи: Гранд хотел, Варна, архитектура. 
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„Хан Аспарух” № 4, „Константинопол”, 
ул. „Хан Аспарух” № 6, „Комерсиал”, 
ул. „Преслав” № 22 и др. 
Икономическият подем на страната и 
добрите години на Европа от началото 
на ХХ в., известни като „Belle Epoque” 
дават подходяща среда и за по-мащабни 
архитектурни проекти. Така през 1906 г. 
е дадено началото на строителството на 
първия за Варна гранд хотел: 
   „Новият хотел Лондон. Открит е 
вече за публиката новопостроения 
пететажен хотел Лондон в зданието 
на г-н Сюзмеян. Излишно е да казваме 
каква нужда се попълва във Варна с 
откриването на този хотел. За 
забелязване е обаче, че и във Варна се 
намериха хора, които не жалят нито 
труд, нито средства, за да създадат 
нещо модерно. За мебелировката на 
този хотел са похарчени грамадни 
средства. Всичките му стаи са 
разкошно обзаведени с меки мебели, с 
пружинени кревати и най-отбрани 
постелки. Съдържателите са създали 
от него един напълно образцов 
европейски хотел, който безспорно ще 
задържа много гости през сезона, хора, 
които досега бягаха от неудобствата 
и скъпотията в разни квартири и 
нечисти хотели. 
    

 
Фиг. 1. Гранд хотел „Лондон” през 30-те 

г. на ХХ в. 
Новият хотел се именува Лондон и 
понеже е в центъра на града, не се 

съмняваме, че ще работи отлично, още 
повече, че цените в него не са по-високи 
от ония в другите хотели.” В-к 
„Свободен глас”, бр. 21, 26 май 1912 г. 
   Ето така преди 100 години 
варненските журналисти отразяват едно 
важно събитие за града. Откриването на 
първия гранд хотел във Варна е момент 
от градската история, който е 
своеобразен израз на стремежа за 
европеизация и модернизиране на 
витаещия някога силно ориенталски 
дух. 
   Гранд хотел „Лондон” е открит 
тържествено на 25 май 1912 г. с голямо 
тържество. Дълго време това е най-
луксозната частна сграда във Варна. 
Малцина обаче знаят, каква история е 
закодирана зад елегантните фасади на 
сградата. 
   Официалното откриване е част от 
дълга поредица събития, свързани с 
миналото на зданието.  
  Гранд хотел „Лондон” е проектиран 
през 1906 г. от знаменития варненски 
архитект Дабко Дабков. Това име е 
твърде неизвестно на съвременните 
варненци. Дабко Дабков е роден в 
Трявна през 1875 г. Завършва 
архитектура в Техническия университет 
в Мюнхен през 1899 г., след което се 
установява във Варна. От 1906 г. работа 
на частна практика като реализира над 
350 проекта, повечето запазени и до 
днес и със статут на архитектурни 
паметници. Измежду най-
представителните сгради на арх. Дабков 
се открояват Аквариумът, Варненската 
Търговско-индустриална камара, гранд 
хотелите „Лондон” и „Мусалла” и 
много други. 
   Собственик на гранд хотел „Лондон” е 
известният варненски търговец и 
предприемач Парсек Г. Сюзмеян. Той е 
притежател и на първата варненска 
търговска къща, известна като „Пазар 
Паруш”. Любопитен факт е, че арх. 
Дабков проектира и ръководи 
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строителството и на личния дом на 
Парсек Сюзмеян, намиращ се в близост 
до хотела.   
   Проектът на хотела е с модерен за 
времето си изказ. Арх. Дабков оформя 
две фасади – малка с лице към бул. 
„Княз Борис І” и голяма, гледаща към 
днешния пл. „Мусала”. Богата и 
импозантна е украсата на зданието. 
Преобладават елементи от френския 
барок, елегантно интерпретирани чрез 
модерното направление сецесион. 
Маскарони, картуши, гирлянда и 
мушели са само част от използваните 
пластични детайли. Впечатление прави 
и масивната и представителна входна 
врата, тип маркиза. Атиката на хотела е 
своеобразният подпис в архитектурата 
на проектанта Дабков. Вълнообразни 
извивки симетрично оформят 
кулминацията на сградата. 
   В груб строеж зданието е завършено 
през лятото на 1911 г. Цялото 
обзавеждане е внесено от западна 
Европа. Изградено е централно парно 
отопление, осигурен е достъп до топла и 
студена вода във всяка стая. Тук е 
монтиран и първият асансьор в града. За 
управител на хотела е назначен Петър 
Антонов, дългогодишният иконом на 
италианското консулство вила 
„Асарето”.  
    В първите два етажа на хотела се 
оформят две знакови за Варна 
заведения. Първокласният ресторант 
„Елит”, който внася европейска кухня и 
френски вина и реномираното кафене 
„Лондон” със съдържател Дамян 
Ангелов, което бързо се превръща в 
средище на интелектуалния и паричен 
елит на Варна. Сред известните 
нотабили се открояват имената на арх. 
Д. Дабков, дипломатът Димитър 
Станчов и съпругата му графиня Анна 
Роз Каролин Делфин Жозефин 
Франсоаз дьо Грено-Станчова, Атанас 
Буров, арх. Стефан Венедикт Попов и 
други. От 20-те г. на ХХ в. тук отваря 

врати и казино „Лондон”, комфортно 
обзаведено, разполагащо и с оркестър с 
диригент Коста Киров. 
   Хотелът е цялостно завършен през 
април 1912 г. Месец преди официалното 
откриване с прошение от общината тук 
е настанен официален гост на Варна, а 
именно кметът на Париж – Феликс 
Русел. А на 25 май 1912 г. хотелът 
официално отваря врати. Пред 
централната фасада се оформя и пиаца 
на файтоните, като през 20-те години се 
появяват и автомобилните таксита. 
   Множество чуждестранни гости са 
отсядали тук. Гранд хотел „Лондон” 
бързо се превръща в един от символите 
на Варна, който често украсява 
пощенски картички, фотографии и 
реклами. Дълго време той е една от най-
високите сгради в града. 
Разположението на зданието е ключово, 
тъй като в миналото ул. „Преслав” е 
главната градска артерия, по която 
преминават пристигащите с параход 
или влак туристи.  
    Пъстра картина от националности са 
били гостите на хотела. Името 
„Лондон” предполага наличие на 
английски туристи, но основно в хотела 
са отсядали германци. Сред известните 
гости се открояват имената на инж. 
Адолф Мусман, Петър Дънов, инж. 
Ханс Щефан и др. Малко хора знаят, че 
на 22 юни 1922 г. в кафене „Лондон” е 
създаден и Варненският шахматен клуб.  
   С избухването на войните за 
национално обединение в периода 1912-
1918 г., хотелът преживява тежък 
момент. Последвалата следвоенна криза 
допълнително усложнява развитието на 
туристическото дело. Но благодарение 
на успешните управленски мандати на 
кметовете Никола Попов, Петър 
Стоянов, Димитър Кондов и пр. градът 
преодолява кризата. Нещо повече 
създават се предпоставки за развитие на 
курортната база. Славата на Варна в 
западна Европа като „Славянската 
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Ница” допринася за увеличаване на 
потока от туристи.  
   През 1932 г. хотелът е рекламиран в 
общинското туристическо списание 
„Варна-курортен град”. През 1940 г. 
пред хотела е построена и Градската 
омнибусна станция, което е едно 
улеснение за почиващите в хотела, 
които вече имат възможност да пътуват 
комфортно до по-отдалечените 
забележителности на Варна като 
Аладжа манастир, курорта „Свети 
Константин” и местността „Дикили 
Таш”(Побити камъни). 
   Втората световна война (1939-1945 г.) 
оказва тежък удар върху туристическия 
бранш. На това се дължи резкият спад 
на туристи към града през периода. А на 
8 септември 1944 г. Червената армия 
окупира Варна. Навлизането на т.нар. 
партизански отряди в обществени и 
частни сгради спомага за тяхното 
разграбване. Гранд хотел „Лондон” е 
национализиран, а голяма част от 
мебелировката е реквизирана от частни 
лица. Репресии започват и срещу 
Парсек Сюзмеян, арх. Дабков и Дамян 
Ангелов.  
   През 50-те г. на ХХ в. хотелите 
„Мусалла” и „Лондон” се обединяват 
под ръководството на държавно 
предприятие „Балкантурист”. Във 
връзка с разширението и изграждането 
на курортите „Дружба” и „Златни 
Пясъци”, потокът от туристи се 
отклонява и славата на гранд хотел 
„Лондон” остава като ехо от миналото. 
   Политическите промени в България от 
1989 г. слагат край на предприятието 
„Балкантурист”. Това на свой ред дава 
възможност хотел „Лондон” да 
възстанови името и миналия си блясък. 
Така се и случва. През 2004 г. хотелът е 
открит отново първоначално с името 
„Мусала Палас”, а към днешна дата 
отново е именуван „Лондон”. Век след 
своето откриване, гранд хотел „Лондон” 
е отново символ на Варна. 

   Годините между 1912-1918 г. са 
белязани от липса на строителство, 
обяснимо, предвид на бушуващите три 
войни за национално обединение. След 
края на Първата световна война за 
България настъпва втора национална 
катастрофа, изразяваща се в сериозна 
икономическа, политическа, военна и 
дипломатическа криза. Хиляди бежанци 
от Тракия, Добруджа и Македония се 
насочват към Варна и другите 
български градове. Тежката политико-
икономическа ситуация е изпитание за 
варненския политически елит, който 
трябва да се справи със сериозната 
безработица във Варна, една от 
основните причини, за която се явява 
загубата на Южна Добруджа и липсата 
на жито, което да се обработва във 
варненските мелници, а сетне да се 
предостави за износ на корабите от 
варненското пристанище. Благодарение 
на далновидната политика на кметовете 
Йордан Пекарев, Петър Стоянов, 
Никола Попов и др., започва 
преориентиране на икономическата 
политика на града – от индустриално и 
търговско пристанище, Варна трябва да 
придобие облик на голям европейски 
курортен център. В тази връзка Община 
Варна начева различни проекти за 
създаване на курортна база и 
поощрение на частната инициатива в 
тази политика. От този период са 
сградите на Морските бани (1926 г., 
проект на арх. Александър Гинев), 
Морското казино (1928 г., проект на 
арх. Желязко Богданов), редица 
ресторанти, бирарии и кафенета. 
Продължава и изграждането на хотелска 
база, която да обслужва пристигащите с 
влакове и кораби туристи. Поради 
липсата на курортни комплекси, 
центърът на туристически интерес се е 
разполагал изцяло във Варна и някои от 
нейните околности. 
   През 1922 г. отваря врати вторият 
гранд хотел във Варна, с наименование 
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„Ню Йорк”. Негов автор е друг именит 
варненски архитект – Георги Костов. 
Роден през 1883 г. в с. Гебедже, 
Варненско (дн. гр. Белослав), този 
варненски архитект завършва 
академичното си образование в 
Техническия университет в Мюнхен, 
Германия през 1905 г., след което се 
завръща в България и се установява във 
Варна, където реализира десетки частни 
и обществени сгради, сред които 
особено място заема някогашният гранд 
хотел „Ню Йорк”. Това е една от 
водещите новини през 1922 г., отразена 
и от варненската преса: „ Арх. Георги 
Костов е създател на най-новия 
варненски хотел „Ню Йорк”. 
Изключително модерното и хигиенично 
здание ще впечатлява и занапред 
гостите на града и ще дава комфорт и 
удобство на наемателите си. Със 
своята красива фасада зданието има 
европейски облик и краси площад и 
градина. Вчера в 11.00 часа бяхме 
приети от г-н архитекта в неговата 
кантора, където той любезно отговори 
на нашите запитвания: 
 - Г-н архитект, приемате ни ден след 
откриването на вашето 
забележително творение. Кажете 
няколко думи на гражданството за 
хотел „Ню Йорк”. 
 - Аз съм особено щастлив за 
успешното изграждане на този хотел. 
Проектирах дълго новопостроената 
сграда, като успях да въплатя 
елементи от германския барок и да 
оправдая високите очаквания на 
гражданство, предприемачи и 
собственици. Благодарен съм на 
скулптора Шиваров, който откликна 
на поканата ми и помогна да украся 
фасадата с множество детайли. Исках 
да постигна дворцова и строга 
монументалност по западен вид, а и 
практиката ми във Варна, а и тази на 
моите колеги следва тази европейска 

традиция. Вярвам, че с общи усилия ние 
продължаваме да хубостим града. 
 - Може ли да споделите 
впечатлението си за вътрешността на 
хотела? 
 - Този въпрос следва да се зададе на 
управата на хотела, но това, което аз 
видях е, че повечето от мебелировката 
по стаите дойде от странство и 
всичко е съобразено с изискванията на 
всеки голям и луксозен хотел. Сигурен 
съм, че скоро ще има и мнение от 
гостите...” 
 
В-к Варненски новини, 1922 г. 

 
Фиг. 2. Гранд хотел „Ню Йорк”. 

   Благодарение на уникалното си 
разположение, естествената среда от 
парк и стари сгради в съседство, както и 
елегантния необароков стил, зданието 
не губи своето актуално звучене. 
   Интересна е историята на хотела. В 
миналото на това място се е издигал 
един от забележителните варненски 
мюсюлмански храмове – Хаджи Али 
джамия, която е закупена през 1920 г. от 
трима братовчеди зидари от Македония 
– Пандо поп Василев Георгиев, Сотир 
Георгиев Дегалов и Георги Наумов 
Петков. И тримата прекарват дълги 
години на гурбет в Америка, основно в 
град Ню Йорк, където се замогват и се 
завръщат в родината си. През 1920 г. 
закупуват настоящия парцел с 
намерение да построят величествен 
хотел. Поради финансовите трудности в 
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България след края на Първата световна 
война, зданието е ползвано частично за 
хотел и доходно здание. На втория етаж 
се настанява частната клиника и 
амбулатория на варненския акушер-
гинеколог д-р Данаил Шишков. На 
първия етаж към ул. „Кръстю Мирски” 
отваря врати бръснарница и месарски 
магазин. Хотелът е богато обзаведен с 
мебели, внесени от западна Европа. На 
първия етаж се помещава дълги години 
и луксозното кафене-ресторант „Ню 
Йорк” със съдържател Кръстю Нанов. 
Често в хотела отсядат гости на театъра. 
През 1925 г. хотелът е отдаден на 
съдържател – Стефан Фильовски и 
съпругата му Стефана. Те продължават 
да подържат реномето на зданието, като 
едно от изисканите във Варна. Запазена 
е малка статия от времето на 
откриването на сградата, където самият 
архитект изказва няколко думи. 
   През 1936 г. сградата сменя 
собствеността си. Откупена е от 
Министерството на финансите за сума 
от два милиона и сто хиляди лева. Тук 
се настанява регионалният данъчен 
отдел, който престоява в зданието до 
2006 г. 
   Следвайки извивката на площада, 
фасадата е обемно-раздвижена и 
изтеглена навътре. Издигнати са пет 
етажа и подземна изба. Първите два 
етажа са отделени с корниз, изпълнени 
прецизно с рустика и множество 
прозорци. Входовете са симетрично 
разположени в двата края, като 
представляват широки арковидни врати, 
увенчани с допълнителен кръгъл 
прозорец. При следващите етажи са 
редувани разнообразни форми, които 
следват ос на симетрия. Масивни 
двуетажни еркери заключват тераси, 
някои обградени с балюстради, а други 
с ажурни метални парапети. Прозорците 
са широки и просторни, разположени са 
множество скулптурни елементи около 
тях. Последният етаж е своеобразната 

кулминация на зданието. Масивният 
главен корниз е разчупен на три места, 
като образува дъгови фронтонни 
издатини с арковидни прозорци в тях. 
Над тях през 1922 г. скулпторът Кирил 
Шиваров поставя красиви двойни и 
тройни композиции на човешки фигури, 
свирещи с фанфари и обкичени с 
гирлянда. Над прозореца в централния 
дъгов фронтон се откроява годината на 
построяване 1922, която при промяната 
на собственост на зданието през 1936 г. 
е изменена. През 2008 г. на сградата е 
проведен основен ремонт по проект на 
арх. Людмила Попова. Посочено е ново 
наименование – „Опера билдинг”, 
предвидено за доходно здание, офиси и 
кантори. В първите два етажа се 
настанява банка. През нощта зданието е 
красиво осветено. Паметник е на 
архитектурата е и една от най-красивите 
постройки във Варна. 
   Няколко години след построяването 
на гранд хотел „Ню Йорк”, Варна се 
сдобива с още една перла в 
архитектурната си корона, нова сграда, 
отново предназначена за нарастващия 
по това време туристически поток. 
Гранд хотел „Мусалла”, пореден 
великолепен проект на арх. Дабко 
Дабков.

 
Фиг. 3. Гранд хотел „Мусалла”. 

   Зданието е построено през 1927 г., 
като преди това тук се е намирала 
къщата на видния варненски 
общественик Андон Недялков 
Карабатак. За времето си това е 
изключително модерен хотел, с 
представителна за направлението арт 
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деко архитектура. Собственик на 
постройката е Методи Ст. Гандев, 
крупен варненски предприемач и 
общественик, който в началото на ХХ в. 
емигрира в САЩ, по-конкретно в Ню 
Йорк, където прекарва дълги години в 
гурбетчийство. През 1920 г. се завръща 
в България и се установява във Варна. 
Включва се като акционер в чешко-
австрийската строителна компания 
„Пител-Браузеветер”, която печели 
няколко обществени търга във Варна – 
Морските бани от 1926 г., Морското 
казино от 1928 г., Новият затвор от 1928 
г. и др. 
   През 1925 г. Методи Гандев възлага 
на арх. Дабков да проектира 
внушителна постройка на мястото на 
къщата на Карабатак. Изричното 
условие на собственика било, новата 
сграда да наподобява един нюйоркски 
небостъргач – „Флатайрън” (Ютия) 
билдинг. За да бъде максимално 
запознат с първообраза на подлежащата 
на проектиране сграда, арх. Дабков е 
командирован за няколко седмици в 
САЩ през април 1926 г. Небостъргачът 
„Флатайрън” е построен през 1902 г. по 
проект на бележития американски 
архитект Даниел Бърнам. Погледната 
отгоре, сградата има триъгълно 
положение, заключена между 
„Бродуей”, „Пето авеню”, „23-та 
източна улица”. Издигнати са 22 етажа, 
а стилът, ползван по фасадите е 
еклектичен, включващ множество 
барокови и класически елементи. Не 
липсва и монументална скулптурна 
пластика. Зданието е емблематично и 
често изобразявано по пощенски 
картички, фотографии и рекламни 
материали на Ню Йорк. 
   През май 1926 г. арх. Дабков се 
завръща във Варна. Започва да 
проектира новата постройка, а през юли 
започват и строителните работи. При 
разкопаване на основите са открити 
останки от античния Одесос, които са 

описани от Варненското археологическо 
дружество, а след това са изнесени от 
обекта. До края на 1926 г. са издигнати 
четири етажа, а на следващата година са 
построени и последните два. Запазени 
са фотографии, показващи строителното 
развитие на хотела. Особено 
впечатление правят рекламните пана, 
поставени на дървеното скеле, които 
упоменават името на проектанта арх. 
Дабков и строителната фирма „Пител 
Браузеветер”. Макар да има прилика 
между „Флатайрън”, варненската 
„Ютия” съществено се различава. 
Изградени са шест етажа. Стилът е арт 
деко, който е господстващ през 20-те г. 
на ХХ в. Липсва монументална 
скулптурна пластика и впечатление 
правят множеството тераси, оформени 
като ниши. Ъгълът на нивото на атиката 
е увенчан с шпил. Въпреки всичко и 
двете сгради са ценни образци на 
световната архитектура и с право са 
архитектурни паметници. Гранд хотел 
„Мусалла” е открит тържествено през 
1927 г. Изключително модерен с 
удобствата, които предлага на своите 
гости – централно парно отопление, 
топла и студена вода във всяка стая, 
асансьор и луксозен ресторант на 
партера. На първия етаж са 
разположени и множество магазини. По 
подобие на „Флатайрън”, „Мусалла” се 
превръща в икона на тогавашна Варна. 
Изобразява се по пощенски картички и 
рекламни брошури. Бързо придобива 
прозвището „Бисерът на Варна”. С 
последвалите години след преврата от 
1944 г. хотелът е национализиран и 
става част от предприятие 
„Балкантурист”, а след 1989 г. е 
проведена реституция. За съжаление е 
фактът, че хотелът не отваря врати 
повече.  
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Фиг. 4. Гранд хотел „Империал”. 

   Последният варненски гранд хотел, 
построен във времето на Стара Варна е 
носел името „Империал”. Неговата 
сграда все още съществува. Неин автор 
е инж. Йосиф хаджи Стоянов, който 
произхожда от стар котленски род. 
Роден е в Кюстенджа (Констанца) през 
1880 г. и завършва строително и хидро-
инженерство в Техническия 
университет в Шарлотенбург, 
Германия. Установява се във Варна през 
1905 г., като отваря строително-
техническо бюро, посредством което 
създава проектите за множество 
варненски сгради. Инж. х. Стоянов не 
страни и от обществения и политически 
живот на града, като през 1936 г. става 
кмет на Варна. 
   Сред най-емблематичните негови 
постройки се откроява зданието на 
стария гранд хотел „Империал”. Намира 
се на ул. „Шопен” №4 (някогашната 
улица „Шуменска”) и гледа към площад 
„Независимост”. Първоначано зданието 
е било едноетажно с двускатен покрив, 
но с архитектурна стойност, строено по 
проект на арх. Атанас Несторов. 
Собственикът на дома е д-р Димитър 
Цонев, известен варненски лекар – 
хирург, завършил медицина в Австро-
Унгария. В паметта на Варна д-р Цонев 
е виден общественик, на няколко 
мандата е общински съветник, автор на 
множество медицински монографии, 
занимава се и с благотворителни 
прояви. През 1930 г. тегли заем за 
преустройство на старата си къща и 
надстрояването и с три етажа, 

предвидени за нова, модерна за времето 
си клиника и хотел. Инж. Йосиф х. 
Стоянов далновидно проектира новите 
етажи, запазвайки в стилово отношение 
оригиналния вид на зданието, въпреки 
че по това време вече господстват 
новите функционални идеи в 
архитектурата. Оформени са три 
фасади, съгласно разположението. 
Издигнати са жлебовани лизени, които 
обособяват прозорците и техните 
полета. Въплатена е и рустика по 
всички стени. Откъм вътрешния двор са 
поставени дълги и просторни веранди с 
метални решетки, които са рядкост в 
архитектурата по това време. Поставена 
е и мансардна кула с люнет и шпил. 
След построяване на сградата, тя бързо 
е преустроена в грандхотел 
„Империал”. Някога това е бил хотелът, 
разположен най-близо до варненската 
община (понастоящем старата 
общинска сграда не съществува, 
съборена е през 50-те години във връзка 
с разширяването на площада и 
изграждането на фонтаните). С течаща 
топла вода, бани във всяка стая и 
централно парно отопление, захранвано 
от мощен котел в приземния етаж, 
„Империал” съперничел на всеки друг 
луксозен грандхотел във Варна. Реклама 
на зданието е поместена в списанието 
„Варна – курортенъ градъ” от 1932 г. 
След 9. ІХ. 1944 г. сградата е 
национализирана. От 1962 г. в нея се 
настанява Военното окръжие, а след 
1990 г. тук се помещава Общинска 
полиция. Заради множеството гълъби, 
които гнездят по покрива хотел 
„Империал” е известен още и като 
„Къщата с гълъбите”. В по-ново време 
имотът е реституиран и е изоставен на 
разруха. През 2006 г. е изготвен 
архитектурен проект за преустройство 
на сградата, който предвижда пълно 
събаряне, а впоследствие частично 
възстановяване на три стени от фасадата 
и надстройка от стъклена пирамида. В 
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двора на хотела се оформя стъклен 
цилиндър. Проектът е озаглавен като 
възстановяване на архитектурен 
паметник, но при реализирането му 
сградата ще загуби своята архитектурна 
стойност. 
   В заключение следва да се добави, че 
Варна е град с традиция в курортното 
дело. Една част от туристическото 
развитие, водеща началото си преди 
повече от сто години е строителството 
на гранд хотели. Традиция, която 
продължава своя път и днес, но 
липсващата връзка е приемствеността в 
опазването на онова, което варненската 
общественост е съградила в една епоха 
на европейско развитие. 
 
 
 
 

За контакти: 
Християн Николаев Облаков,  
магистър по право.  
Тел. 089/ 875 40 84;  
e-mail: hris_89it@abv.bg 
 


