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Архитектурата на Варна, като космополитен 

град, е силно повлияна от  западно 

европейската архитектура, особено след 

първите години от Освобождението на 

България от Отоманската империя, 

господствала цели пет столетия по нашите 
земи. 

Този факт се свързва с небивал подем в 
цялостното развитие на страната, за което 

значителна роля имат не само пристигащите, 

в страната, различни чужди специалисти, но 

и завърналите се българи, получили висшето 

си образование в известни европейски 

университети и висши училища в Германия, 

Австрия, Чехия, Франция, Италия и др.  
Това се отнася, преди всичко до 

архитектурата, която трайно променя 
ориенталския облик на града, благодарение и 

на първите български архитекти и инженери, 
дипломирали се в някои от тези престижни 

европейски университети.  
Taка, до средата на 20-те години на миналия 

век, влиянието на неостиловете, в България е 
все още в силата си, но след това са налице 

първите опити за архитектура в духа на 

Mодерното движение на БAУХАУС.  

И това не е случайно, защото повечето от 

младите, тогава,  български архитекти идват 

от университетите в Дрезден, Мюнхен, 

Берлин, Шарлотенбург, Карлсруе, Виена,  

 

 

Грац, Прага и Бърно, все  места, пряко 

свързани с архитектурни образци на школата 

БАУХАУС.  

Още няколко фактора допринасят за 

сравнително бързата ориентация на младата 

българска архитектура към европейския 
авангард: 

- Законь за задължително застрояване на 

празните градски парцели в кратки срокове;  
- Законъ за направа на економически къщи за 

насърчаване на жилищния строежъ (1924); 

- Законь за задължителното прилагане на 

стоманобетонните конструкции в 
строителството,  

след катастрофалното земетресение  от 1928 
г. в Централна България (Чирпан, 

Борисовград (Първомай), Пловдив и др.). 
Според тези закони, евтини жилища имат 

право да строят общините и дееспособните 
кооперативни строителни сдружения с най-

малко 25%  собствени средства и със заеми от 
общините или банките.  

Законът има епохално значение за 
българското законодателство, защото създава 

прецедент с появата на Кооперацията - частна 

инициатива на собственици за изграждане на 

многоетажни съпритежателски домове, чрез  

възлагане на строителни предприемачи. 

Всичко това предизвиква развитие на 

жилищното строителство, в т. ч. на 

 

     Abstract: The study focuses on the beginning of the modern architecture in Varna on the eve of the 

forthcoming a 100
th

 anniversary of the establishment of Bauhouse in Germany, to be celebrated in 2019 in 

Europe and around the world. The paper contains some example of the local architecture that has been 

influensed by the Bauhouse school which treats architecture as a form of art comprising all spheres of life. 

Two Varna-based architects have been showcased: 

Stefan Venedict Popov and Zhelyazko Bogdanov, alumni of the Munich and Brno universities. With their work 

they managed to change Varna’s aspect in the spirit of Bauhouse’s modernism as early as 15-16 years after it 

was established.  

In conclusion, the two architects’ contribution to Varna’s architecture is pointed out in camparison with some 

contemporary eclectic building which proves the actuality of Bauhouse’s modern movement in the context of 

the global architecture of our times. 

   Key words: Bauhouse, modern movement, modernism,  architecture, design, art, contemporary, eclectic,  
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кооперативното и появата на жилищните  
кооперативни сгради, които се оказват 

значително по-добри от строените, по същото  
време в Европа, еднотипни сгради, 

предназначени за работнически общежития, 
придобили печалната слава на Zinskasernen

1. 

По този начин България се превръща в 
първата страна, която още през 1924 г. 

предоставя на обитателите /собствениците 

участие в цялостния процес на проектиране и 

строителство на жилища. Това се случва 

близо 50 години по-рано от нашумелите, през 

80-те години примери от Обединеното 

Кралство, за участие на наемателите в 

строителния процес (Tenant participation). 

 

Разбира се, не бива да се отминава и личната 

заслугата на всеки един от тези архитекти, 

които за кратко време преминават през 

няколко, различни, стилови епохи в своята 

aрхитектурна практика - от Необарок, 
Еклектика и Сецесион към Модерното 

движение, в стремежа да догонят 
европейските си колеги, въпреки огромната 

разлика в протичането на историческите 
процеси у нас и в Западна Европа. 

 
БАУХАУС/ BAUHAUS e наименованието на 

немската школа създадена на базата на три 

висши училища в градовете: 

• Bаймар/Weimar (1919 дo 1925) 

• Десау/ Dessau (1925 дo 1932) 

• Берлин/Berlin (1932 дo 1933) 
когато е закрита под натиска  на нацисткия 

режим. Негови основатели са архитектите: 

- Валтер Гропиус/ Valter Gropius 

- Ханс Майер/ Hannes Meyer 

- Лудвиг Мис ван дер Рое/ Ludvig Mies van 

der Rohe.  

Името  BAUHAUS е игра на думи- инверсия 

на Hausbau (нем.) = строителство на къщи, но 

отвежда и до Bauhütte (нем.) в средните 
векове) = временна сграда; също така се 

разбира, като строителство на масови 
жилища за бедните и останали бездомни  

граждани, следствие на големите 

                                                
1 Zinskazerrnen (нем.) пейоративно, казарма под 

наем, едностайно жилище; 

 

разрушенията от I-тa Световна война. 
Известно още като Движение БАУХАУС, то 

поставя началото на модерната архитектурна 
естетика в Европа и света, като радикално 

променя всички сфери на изкуството, не само 
aрхитектурата и живописта, но още и дизайна, 

театъра и танца, фотографията и дори 
музиката. 

 Целта на БАУХАУС не е разпространение на 

какъвто и да било стил, система или догма, а 

в оказване на обновяващо влияние на цялата 

сфера на формообразуване и още:  

Да се постигне едно ново единство на 

изкуство и занаяти, според Валтер Гропиус. 

Той поема ръководството на Училище по 

изкуства във Ваймар (Kunst Hoshschule) 

през1919 г., основано от Хенри ван де Велде 

и го обединява с някогашното Училище по 

художествени занаяти (Kunstgewerbeschule) в 

Държавен БАУХАУС Ваймар ( Staatlichen 

Bauhaus Weimar). 

 

 
Фиг. 1. Лого на 

БАУХАУС 

Фиг. 2. Катедралата, 

гравюра на дърво/ 
Лионел Файнингер, 

Обложка на Bauhaus 

Manifesto/ 1919 

Крайната, макар и далечна цел на БАУХАУС 

е единното художествено произведение- 
сградата, в което изчезват границите 
между монументалните и декоративни 

изкуства. Артисти и архитекти да работят 

занапред заедно за постигане на голямата 

цел Построяване на бъдещето2.  

Разбира се БАУХАУС не възниква от само 

себе си, а се инспирира и изпитва влияния от  
други актуални движения, като английското   

                                                
2
 Гропиус, В. Границы архитектуры, Издательство 

„Искусство”, Москва, 1971 
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Аrts–and-Crafts и Уйлям Морис,   
Холандското De Stijl, Немското Werkbund и 

др.  
Фиг. 3.  Red-

blue Chair (De 
Stijl Design),  

Gerrit Rietvelt, 
1917-1918  

 
 
Като сътрудници са привлечени едни от най-

известни имена на европейския артистичен 

свят по това време: Laszlo Moholy-Nagy, 

Johannes Itten, Lyonel Feininger, Oskar 

Schlemmer, Vassily Kandinsky, Paul Klee и др. 

Забележително е наследството, което оставят 

те във всички сфери на изкуството, от 
архитектурата и дизайна до живопистта, 

скулптурата, полиграфията,фотографията, 
театъра, танца, сценичния костюм и 

пърформанса. 
 

 
 

 
Фиг. 4.  Макет на БАУХАУС/ горе и  
Фиг. 5. Реализираните корпуси на училището, 

арх. Валтер Гропиус, 1926  

 

 
Фиг. 6. БАУХАУС днес след реставрация, 

паметник на UNESCO 

 

 

Фиг. 7. 

Интериор 

от 

стълбище/ 

Bauhaus 

Dessau, 

1927  
 

 
Фиг. 8. Композиция 8, Василий Кандински, 

1925 
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 Фиг. 9.  Пожар при пълнолуние, Paul Klee, 

1925 

 
Фиг. 10. Фотьойл B3 (Vassily), Marsel Brouer, 

1925 
 

 
Фиг. 11. Kласически Bauhaus Design, 

Marianne Brandt, 1924 

 

 
Фиг. 12. Пърформанс и дизайн за костюми, 
Das Triadische ballet, Оskar Schlemer/ 1922  

 
Фиг. 13. Закуска на терасата на Bauhaus, 

фотогр. Irene Bayer, 1927 

                                
Фиг. 14. Плакат за БАУХАУС-изложба 

Ваймар, 1923 
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Фиг. 15. 
Photo-qualität, 

Laszlo 
Moholy-Nagy 

1931 
 

 
Влиянието на БАУХАУС в България започва 

още в първата половина на миналия век, по  
същото време и във Варна, където повечето 

от практикуващите архитекти са възпитаници 
на Немската школа в Мюнхен, Дрезден, 

Берлин, Шарлотенбург, Грац, Прага, Бърно. 
Между тях и най-изявените варненски 

архитекти: 

- Стефан Венедикт Попов 

- Желязко Богданов  

- Николай Хорозов 

- Дабко Дабков, 

както и много други от страната, някои от 

които – все още остават неизвестни.  

 
Фиг.  16.  Библиотека и концертна зала, 
Варна, конкурсен проект/ модел,                  

арх. Георги Овчаров/ 1935 

 
Фиг. 16. Централен изложбен павилион, 

Варна (несъществуващ), неизв. архитект,    

худ. Г. Попов, 1935 

 

Подбрани са примери, които илюстрират две 
важни тенденции в прилагането на БАУХАУС 

идеите в българската архитектура oт първата 
половина на миналия век: 

- постепенно овладяване на новия арсенал от 
изразни средства на БАУХАУС и 

- опит за интерпретиране принципите на  
БАУХАУС- школата в контекста на 

българската архитектурна традиция.  

 

Изключителен представител на първата 

тенденция е арх. Стефан Венедикт Попов, 

който се дипломира като архитект в Мюнхен. 

Участва в Първата световна война и е 

отличен с орден за храброст, след което се 

завръща във Варна и започва своята частна 

практика. Двукратно е избиран за общински 

съветник и е бил народен представител. 

Осъден от Народния съд през 1947 г., няколко 

години след излежаване на присъдата, 

огорчен, завършва жизнения си път .   
Строи частни жилищни сгради на заможни, 

собственици, първоначално в духа 
неостиловете, повечето от които са обявени за 

Недвижимо културно наследство. 
 

 
Фиг. 17. Жилищна сграда на Григор Пейчев 

бул. Сливница 20 (днес БулБанк), 1923 
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В средата на четиридесетте години е повлиян 
от Модерното движение на БАУХАУС и 

оставя забележително архитектурно 
наследство в духа на модерната архитектура: 

- Студентска почивна станция в курорта         
Св. Константин/ 1935 

- Жилищна кооперация ПЛАЖ,                     
бул. Приморски / 1936  

- Административна сграда на БМФ,             

бул. Приморски / 1937 

- Частен дом на  Пандо Пиндов,                    

бул. Княз Борис I, 1939. 

 

Фиг. 18. Студентска почивна станция,           
Св. Константин, Варна/ 1935, загубила 

автентичния си вид / днес Дом за възрастни; 
 

 
Фиг. 19. Жилищна кооперация ПЛАЖ,       

бул. Приморски / 1936  

 

Заменя симетричната планова схема с ясна 
функционална  организация и се отказва от 

обичайната фасадна декорация.  

 
Фиг. 20. Административна сграда на БМФ, 

бул. Приморски / 1937 

 

 
Фиг. 21. Частен дом на  Пандо Пиндов,        

бул. Княз Борис I/ 1939 

 

Един от първите архитекти, които преминават 

от традиционните, скатни, към плоски 

покриви, акцентира върху силуета, окрупнява 

обемното третиране и развива хоризонтални 

прозоречните отвори. Въвежда много 

технически новости и монтира първия, за 

Варна, асансьор в жилищната кооперация 
ПЛАЖ.  
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Прилага съвременни, за времето си,  
материали: бетон, гладки или фугирани 

мазилки,  парапети от тръбна стомана и др.  
 

Втората тенденция се свързва с името на арх. 
Желязко Богданов, който завършва 

архитектура в Бърно, Чехия и пет години 
след завръщането си в България, 

започва собствена архитектурна практика.  

По негови проекти се изграждат първите 

жилищни кооперации във Варна, между 

които:  

- Хан Крум, ул. Македония 24/ 1934; 

- Балканъ, пл. Независимост / 1935; 

- Виктория, бул. Княз Борис I 40/ 1935 и 

- Братя Цанкови, бул. Сливница 57. 

Повечето от тях носят характерните черти на 

БАУХАУС- архитектурата: 

- кубично третиране на обемите; 

- въвеждане на овални равнини и обеми 

- наличие на балкони и др. 
- синтез с пластичните изкуства в унисон с 

новаторските идеи на Модерното движение 
за единство на изкуствата.  

  

 
 

Фиг. 22. Жилищна кооперация Хан Крум                

ул. Македония 24 с висок релеф, скулптор     

Кирил Шиваров/ 1935 

 

 
Фиг. 23. ЖК Балканъ, пл. Независимост / 

1935 

 

Категорично скъсва с фасадната декорация и 

се ориентира към неутрални, квадратни, 
прозоречни отвори, включително, ъглови, 

подчертани от извисени обеми.  

 
Фиг. 24. ЖК Братя Цанкови,  

бул. Сливница 57/ 1935  
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Това което прави толкова изразителни 
неговите кооперации е техния, подчертано, 

пластичен силует постигнат благодарение на 
контраста между плоските фасади и 

дълбоките стрехи на скатните покриви, които 
използва. 

 
Фиг. 25. ЖК Виктория, бул. Княз Борис I 40/ 
1935  

В този случай може да се търси паралел с 
традиционната жилищна архитектура от 

Българското Възраждане, където същия 
ефект създават характерните дървени, 

широки сенчести стрехи3
 и майсторското 

владеене на използваните материали. 

 
Фиг. 26. Тревненска къща, средата на 19 в. 

                                                
3
 Арбалиев, Г. Национални традиции в архитектурата, 

ДИ Техника, София-1982 

 

 

Може да се каже, че именно необичайното 
съчетаване на функционалната архитектура 

на БАУХАУС с елементи и принципи на 
местната/ локална архитектура, е голямата 

заслуга на арх. Желязко Богданов, за 
развитието на модерната архитектура във 

Варна от първата половина на 20 век. 
 

И днес, в навечерието на 100- годишнината от 

създаването на БАУХАУС, която ще се чества 

през следващата 2019 година, е уместно, не 

само, да бъдат показвани и изследвани 

българските примери, от това време, да се 

върви в синхрон с европейския архитектурен 

авангард, но и да се анализира тяхната 

рефлексия върху съвременната българска 

архитектура от новото хилядолетие. 

 

Едно бегло сравнение между тогава и сега, 

показва, че само 15 години след създаването 

на БАУХАУС в Германия, са били нужни, на 
младата българската архитектура, за да 

създаде първите свои произведения в духа на 
тази школа, чиято специална задача, по 

думите на Валтер Гропиус
4
 е разбиране 

същността на изкуството Архитектура,  която 

съобразно човешката природа да обхване 
всички проявления на живота.  

 

И макар поредната смяна на социално-

политическия модел на страната, след 1944 г., 

с идването на т. нар. народна власт, за дълго 

да откъсва родната архитектура от 

нормалното русло на развитие на 

Европейската архитектура, именно идеите на 

БАУХАУС допринасят съществено за бързото 

модернизиране на Българската архитектура, 

дори по времето на социализма. 

Блестящ пример са Черноморските ни 

курорти, съобразени с уникалните природни 

дадености, където се създават образци на 

локална архитектура, в унисон със  

световните тенденции, въпреки ограничените 

информационни, финансови и материални 

ресурси на страната през този период. 

 

                                                
4
 Първият ръководител на БАУХАУС във Ваимар, 

1919 г., по-късно преместен в Десау 
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Фиг. 27. Гранд хотел Варна,                          

КК Св.св. Константин и Елена,                    
арх. Георги Ганев/ 1974 

 
Какво е останало от тази архитектура днес е 

друг въпрос, който е предмет на други 
изследвания, особено след масовото 

презастрояване на курортните 

комплекси и загубата на ценно автентично 

архитектурно наследство от 60-те и 80-те 

години на миналия век. 

 

На този фон, още по-силно се откроява 

следния парадокс: 

Днес, повече от осемдесет години след 

появата на първите примери за модерно 

строителство, в духа на БАУХАУС у нас, 

архитектурата и в частност тази на Варна, не 

само се отдалечава от Модерното движение, 

но и се превръща в негов антипод.  
Появяват се сгради, чужди, както на 

историческия контекст и мащаб на града, 
така и на съвременните архитектурни 

тенденции, чиито основи са положени още в 
1919 г. от БАУАХУС.  

Ако се опитаме да анализираме причината за 
този парадокс, сигурно ще получим 

нееднозначен отговор, предвид сложността 

на българския недоизживян преход от 

тоталитарно към демократично общество.   

Във всеки случай, те имат както публичен, 
така и персонален характер и отразяват в най-

голяма степен сложния път от 
централизирана планова икономика към  

 
свободен пазар и от колективната към 

персонална отговорност на архитекта. 

 

Отдавна е факт постепенната девалвация на 
цялостната ценностна система в годините на 

демократични преход от 1989 г., отчетливо 
проявен в почти всички сфери на 

обществения живот и най-вече в изкуството, 
като негов духовен изразител и специфичен 

ценностен измерител. 
От принизения българския език в публичните 

и електронни медии, през отпадането на 

всякакви нравствени табута в ТВ- и шоу-

програмите, до профанизиране на 

традиционния фолклор с т. нар. чалга или 

агресивността на визуалните и електронни 

медии, в това число и на архитектурата.  

Налице е една, все по-трайна, тенденция за 

пренебрегване и/ или липса на единство  

между съдържание, форма и визуален образ, 

завещани от Модерното движение, както и, в 

още по-голяма степен, силен дефицит на  

позитивни послания, които би следвало да 

носи изкуството.  
 

Ако си направим труда да съпоставим, който 
и да е пример на БАУАХУС - архитектура във 

Варна, от посочените до тук, с една 
съвременна сграда, ситуирана в самия център 

на града, без усилие ще се установи, голямото 
разминаване в тяхната архитектурна 

стилистика и визуален език:  

По-модерна остава първата, макар и строена 

преди повече от осемдест години.  

Тази липса на темпорална идентичност на 

съвременната жилищна сграда (наскоро 

построената, на ъгъла на улиците Петко 

Каравелов и Братя Миладинови, се дължи на 

използването на неадекватни, за настоящето 

време, изразни средства.  

Да се прилагат днес, подобни реминисценции 

на отминали стилови епохи, при това, не 

точно, не дори като цитати на конкретни 

образци (характерно за Постмодерна от 80-те 

години), а като лоши компилации и случайни, 

произволни комбинации на псевдостилови 

елементи, е декоративен принцип, изживян с 

късните образци на Сецесиона, още в средата 

на 30-те години на миналото столетие.  

 

 



 

КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАРНА 

 

 

ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА 2018 

49 

 

Подобна практика не е новост в 
архитектурната история и се свързва,  

обикновено, с последните етапи от 
развитието на повечето от познатите  стилови 

епохи, от древността до началото миналия 
век, и се определят като еклектика, декаданс 

или анахронизъм и винаги са следствие на 
явна ценностна недостатъчност. 

В нашият случай, става въпрос за претенция, 

криво разбрана представителност или висока 

категория (задължително VIP), дефинирана 

още в гръмкото име Гранд Каравел ?! (за 

сравнение, имената на БАУХАУС - 

кооперациите са български- Балканъ, Хан 

Крум, Виктория и др.).  

 

Колкото до визията и цялостния облик на 

тази сграда, които са в контраст със скъпите 

материали и агресивния червен цвят на 

фасадите, то те засилват усещането за  

декоративен параван, който се разминава със 
същинската структура на сградата и 

подсилват чувството на съмнителен вкус, 
който остава у зрителя.  

 

28. Архитектурна еклектика в центъра на 

Варна днес/ 2018  

Подобен пример може да се квалифицира, 
единствено, като архитектурна еклектика, 

която за съжаление е, не само, регионално 
явление (Варна и областта), а се разпростира 

в цялата страна и дори, в повечето от 
останалите страни на бившия  

 

 

Социалистически лагер, причините за които 
тепърва заслужават  по-задълбочен анализ. 

 
Посоченият пример определено говори за 

връщане назад и забавя естественото 
развитието на българската архитектура. 

Направеният сравнителен анализ с първите 
варненски образци на БАУХАУС само 

доказват непреходната стойност на това 

революционно, за времето си, движение и 

неговата актуалност до днес. 

 

В заключение бихме могли да кажем, че 

архитектурното наследство, в духа на 

модернизма на школата на БАУХАУС  във 

Варна, а и страната, следва да бъде предмет  

на много по-цялостно и системно изследване 

и оценяване, както заради потенциала който 

носи, изпреварил времето си, така и като 

мярка за високо майсторство и  

професионална отговорност на неговите 
създатели. 

 
Познаването и споделянето на този ценен 

опит би спомогнал да бъдат избегнати 
подобни негативни явления, като цитираното 

тук, по-горе, в развитието на най-новата, 
родна, архитектура.  

В същото време, това е пътят да бъде 

продължен опита на първите модерни 

архитекти да останем в синхрон с 

европейското развитие и доказателство за 

устойчивостта на идеите на БАУХАУС  за 

архитектура, която не признава граници и  

формални ограничения на репресивни 

политически системи.  

 

Архитектура, която винаги ще бъде призвана 

да е изразител на най-висшите духовни 

ценности на своето време, още повече днес, в 

света на глобалните социални мрежи и 

високите технологии, поредно 

предизвикателство към съвременното 

общество и всеки един от нас.  
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