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Всеки град има свое очарование, но Варна е единствена и неповторима! Щедро дарена с топло море,
златни пясъци, гори и минерални извори, тя съчетава
по един уникален начин древна история и богата култура със съвременен ритъм на развитие. Достъпна и
интересна, морската столица на България предлага
хиляди възможности за развлечения и почивка през
четирите сезона.
Това е град, който вълнува, създава спомени,
сбъдва мечти!
Добре дошли във Варна – 100 години курортен град!

Юбилейна картичка и валидирана пощенска марка "100 години - Варна курортен град"
Художник Димитър Трайчев
Validated postage stamp and card celebrating the 100th anniversary of Varna holiday destination.
Artist: Dimitar Traychev.

Иван Портних
Кмет на Варна

Each city is charming in its own but Varna the
one and only! Generously gifted with warm sea, golden
sands, forests, and springs, its scenery combines in an
exclusive way ancient history of cultural variety with
modern rhythm of growth. Accessible and fascinating,
the marine capital of Bulgaria offers thousands of opportunities for entertainment and recreation all four
seasons.
This is a city that excites, creates memories and
makes dreams come true!
Welcome to Varna - 100 years seaside resort!

Ivan Portnih
Mayor of Varna

"

• Уводни думи

#

• Foreword

!

Древните народи боготворели слънцето, прекланяли се пред
него, принасяли жертви в чест на могъщото му животворно
влияние. По същия начин те се отнасяли и към водата и нейната лечебна сила. Познавали благотворното въздействие,
което морето, морската вода, морският въздух и слънцето
оказвали върху човешкия организъм и използвали тези природни фактори за предпазване от заболявания, за лечение, за
! Панорамен изглед на Морската градина и пристанището
Panoramic view of the Sea Garden and the port.
" Варненското златно съкровище
Varna gold treasure.
# Златни обеци, изобразяващи богинята Нике
Gold earrings dedicated to the victory goddess Niké.

възстановяване и закаляване на своето здраве. Известни са
думите на древногръцкия поет Еврипид: “Морето пречиства
всички човешки злини“.
Основаният през VI в. пр.н.е. от милетските гърци град Одесос е бил свързан с морето и жителите му получавали от него
всички блага. През следващите векове, когато се сменяли владетели и епохи, Одесос не е прекъсвал връзката си с морето.
Морето е било търговски път, жителите на града получавали
прехраната си от него, ползвали го за лечение и закаляване на
организма и тялото си. Запазени са исторически документи,
които свидетелстват за използване на морето и слънцето за
лечебни цели.

The sun was an object of worship for ancient people – they adulated it and offered sacrifices in honor of its power to give life. Water
was similarly adored for its healing power. The ancients knew the
benefices of the sea, its water and air combined with the sun for the
human body and applied these nature features to prevent diseases,
as well as to treat, to restore and strengthen their health. We may
quote the ancient Greek poet Euripides saying: “The sea cleanses all
human ills.“
The founded in the 6th century BC by the Greeks of Miletus city of
Odessos is connected since its beginnings with the sea as source of
all goods for its inhabitants. During the centuries of changing rulers
and era Odessos did never cut its connections with the sea. The sea
was a trade route, the city dwellers extracted food from it, used it
to treat and strengthen their bodies. Preserved historic documents
testify that the sea and the sun were applied permanently for medicinal purposes.
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През 15 г. от н.е. Одесос попада в пределите на Римската
империя. Независимо че е под римска власт, градът има голяма самостоятелност. По време на император Траян и неговия наследник Адриян Одесос е благоустроен, градските
му стени са укрепени, изграден е водопровод, издигнати са
редица представителни обществени сгради и храмове. При
управлението на император Антоний Пий (138–161) община
Одесос и военният управител на града Тит Витрасий Полион изграждат водопровод, който водоснабдява града. Изградени са обществени бани, известни днес като Римските терми. Те се превръщат в любимо място за гражданите
на Одесос за обществени срещи и водно-лечебни процедури.
През следващите векове Одесос е в пределите на Византийската империя. Историческите сведения съобщават,
че хан Аспарух се настанява във Варна до Одесос. От VII в.
градът носи името Варна. През следващите векове градът
минава ту във византийски, ту в български ръце. Окончателно е присъединен към Българското царство през 1201 г.
от цар Калоян. През 1366 г. Варна е отстъпена на добруджанския владетел Добротица, като известно време служи за
столица на Добруджанското княжество. Градът е завладян
от османските турци през 1398 г.
По време на робството многобройни пътешественици,
посетили Варна, говорят с възхищение за прелестите на
града и неговите икономически възможности. Феликс Каниц
в своята книга “Дунавска България и Балканът“ отделя много редове за град Варна: “Към прелестта на ориенталските
градове Варна прибавя очарованието на своята разкошна
верига от зелени хълмове, разгънати в полукръг от нос Кованлък до нос Галата, и своето море с такава синя дълбочина, което и в най-спокойни дни е развълнувано от полъхващия на повърхността бриз“.

"

In 15 AD Odessos is annexed within the borders of the Roman Empire.
However, under Roman rule the city enjoyed self-governance as exGreek colony. During the reigns of Emperor Trajan and his successor
Hadrian Odessos was subjected to Roman urban plans, its city walls
were fortified, an aqueduct was built, and a number of important
public buildings and temples constructed. During the reign of Emperor Antoninus Pius (138-161), the municipality of Odessos and the
city military governor Titus Vitrasius Pulion, built a water supply system for the city. The public baths, known today as the Roman Thermae, were erected. The thermae were favorite place for Odessos
citizens public and private meetings and for water treatment.

! Варненските Римски терми
The Roman Thermae in Varna.

During the following centuries Odessos was part of the Byzantine
Empire. The historian Theophanes the Confessor mentions that Khan
Asparuh settled in Varna near Odessos. Since the 7th century the city
is called Varna. In the following centuries the city was under changing control of Byzantines and Bulgarians. It was finally annexed to
the Bulgarian kingdom in 1201 by Tsar Kaloyan. In 1366 Varna was
ceded to the Dobrudzha ruler Dobrotitsa and for some time was the
capital of his principality. The city was conquered by the Ottoman
Turks in 1398.
During the Ottoman rule travelers who visited Varna admired the city
beauty and its thriving economy. In his book “Danubian Bulgaria and
the Balkans“ Felix Kanitz dedicates many lines to the city of Varna:
“In addition to the charms of the cities of Orient Varna possesses
magnificent chains of green hills stretched in a semicircle from Cape
Kovanlak to Cape Galata and a sea with such blue depth that even in
the calmest days is agitated by the breeze on its surface.“

" Възстановка на Римските терми на Варна
Reconstruction of the Roman Thermae in Varna.
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Първият документ, запазен за поколенията, който посочва,
че морето около Варна се ползва и за лечебни цели, датира от
1871 г. Учителят Фердинанд Дечев съобщава с писмо до общината в град Тулча, че ще остане още известно време през лятото във Варна, където “употребява бани“.
Феликс Каниц, който посещава Варна през 1872 г., съобщава:
“Наистина на 24 юни отброих 24 градуса в шест часа заранта,
температурата е значително по-висока и лесно търпима в един
град, който предлага улеснения за къпещите се. Рядко съм правил по-приятна баня като тая. Чистият пясък и бряг на морето
образуват плаж, който получава на широчина силен и спасителен удар на вълните.“
През последните години на робството курортът във Варна се
заражда и в двата манастира, намиращи се в околностите на
града. Манастирът “Св. Димитър“ (дн. дворецът Евксиноград)

се намирал на около 5 км от Варна, надвиснал над морето, под
палещите лъчи на горещото лятно слънце. Морето се разбивало тихо и целият манастир се тресял, когато удряли под него
в стръмния бряг.
На север се намирал манастирът “Св. Константин“ (дн. курортен комплекс Св. св. Константин и Елена). Съвременниците
твърдят, че в него се заражда и развива морският курорт.
Манастирските килии се отдавали под наем на хора, идващи
от различни краища на страната. Най-богатите варненци
наемали килии, където прекарвали лятото, използвайки слънцето и топлото море. В своите спомени граф Ф. И. Игнатиев
пише: “Любимо място на жителите на града са разходките до
манастирите “Св. Димитър“ и “Св. Константин“, разположени в
разкошна зеленина на самия бряг“, а Павел Калянджиев съобщава, че почиващият болен през лятото в манастира ще получи
облекчение на здравето си.
!

"

The first preserved for the generations to come document stating
that the sea around Varna is applied for medicinal purposes dates of
1871. The teacher Ferdinand Dechev declares in a letter to the municipality of Tulcea that he will remain for some time during the summer
in Varna, where he “takes sea baths.“
Felix Kanitz, who visited Varna in 1872, reports: “Indeed, on June 24, I
measured 24 degrees at 6 am, a temperature considerably higher
but easy to stand in a city that offers facilities for bathers. I have
seldom taken a more pleasant sea bath than this one. The clear sand
and the seaside form a beach with solid and saving eternally returning waves.“

! Манастирът “Св. Константин“ в края на XIX в.
The St. Constantine monastery at the end of 19th century.
" Нос Варна с червения фенер
Cape Varna with the red lantern.

During the last years of Ottoman rule, the seaside resort in Varna
originated in the two monasteries situated near the city. The monastery St. Dimitar (now the Euxinograd Palace) was located about 5 km
from Varna, overlooking the sea under the summer sun scorching
rays. The sea waves break quietly and the entire monastery quakes
when a wave hits the steep shore below it.
Just north of it is located the monastery St. Constantine (now the seaside resort St. St. Constantine and Elena). Contemporaries claim that
the seaside resort grew out in the monastic lands. The monastery cells
were rented to visitors from all around the country. The richest residents of Varna rented such cells to spend the summer benefiting of
the sun and the warm sea. In his memoir, Count F.I. Ignatiev writes:
“The locals favorite places are the walks to the monasteries St. Dimitar
and St. Constantine, situated in the seaside lush greenery, where they
spent the summer benefitting of the sun and the warm sea.“ while
Pavel Kalyandzhiev states that the sick ones visiting the monastery in
the summer will have their health improved and strengthen.
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След Освобождението варненските общински власти започват с бързи темпове да благоустрояват града. Сред тези мероприятия важно място заема въпросът за построяването на
морски бани и създаването на бански съоръжения.
Първите морски бани са построени през 1881 г. по време на
кметуването на Михаил Колони. Те били груби и примитивни,
направени от недялани талпи, поставени на дървени колове
над водата и често били отнасяни от морската стихия. Съблекалните били две – една мъжка и една женска. През зимата се
прибирали и в началото на банския сезон отново били поставяни. Били разположени в района на днешните южните морски
бани под Аквариума.
През 1899 г. Общината възлага на предприемача Димитър Провадалиев построяване на “модерни“ морски бани. Те са изградени навътре в морето, поставени върху железни релси, изработени от гладки дъски, боядисани в кафяво-червен цвят. Двете
бани, мъжката и женската, били разположени на 400 метра
една от друга. Всяка разполагала с 48 малки и големи кабинки.
“Варненските морски бани са едничките по-уредени летни прелести на гр. Варна“ – пише списание “Илюстрована седмица“.
!

След продължителен процес между Окръжната постоянна комисия и Гръцката митрополия в града манастирът “Св.
Константин“ и прилежащата към него земя е предаден за
стопанисване от Постоянната комисия. По същото време общинският съветник д-р Иван Басанович обърнал внимание на
общинските съветници, че развитието на Варна не може да се
осъществи, без да се построи в манастира “Св. Константин“
едно хидротерапевтично заведение или санаториум за нервно
и скрофулозно болни.
След като придобива манастира “Св. Константин“, Постоянната комисия преустройва каменното манастирско здание и
изгражда 63 стаи, които дава под наем на летовниците през
летния сезон.
През войните, които води България в периода 1912–1918 г. за
национално обединение, варненският курорт е в застой. След
1919 г., въпреки претърпяната катастрофа и тежкото икономическо положение, в което страната се намира, варненските общински съвети започват активна строително-благоустройствена и икономическа политика за превръщане на
природните дадености в условие за процъфтяването на Варна.
"

#
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Following the national independence the Varna municipal authorities
instigated fast pace town modernization. Important place in these
activities engaged the matter for construction of seaside baths and
making of bathing facilities.
The first seaside baths were built in 1881 during the mayor term of
Mikhail Koloni. These were rough and primitive, made of unworked
planks placed on wooden stakes above the water and were often
carried away by the sea element. There were two locker rooms: one
male and one female. In winter season these constructions were
dismantled and at the beginning of the bathing season were erected
again. The constructions were situated on present day south seaside
baths just under the Aquarium building.
In 1899 the municipality commissioned the entrepreneur Dimitar
Provadaliev the construction of “modern“ seaside baths. The structure was erected in deep sea, away from the shore, on iron rails with
! и # Михаил Колони и Кръстю Мирски построили морските бани
във Варна.
Mihail Koloni and Krastyu Mirski builders of Varna seaside baths.
" Изглед от първите морски бани
View of the first seaside baths.
$ Детският морски санаториум в кк Св. Константин, 1911 г.
Youngsters beach sanatorium in the seaside resort St. Constantine, 1911.

smooth, painted in brown and red boards on the floor. The seaside
two sections, the female and male, were located 400 meters from
each other. Each had 48 small and large cabins. As put it the newspaper “Illustrated week“: “The Varna seaside baths are the only well-arranged summer attraction among Varna beauties.“
It took a long legal procedure between the District Standing Commission and the city Greek religious community but finally the St. Constantine monastery and its lands were handed over for management to the
Standing Commission. Simultaneously, the municipal councilor Dr. Ivan
Basanovich rose the municipal councilors attention to the idea that Varna urban development could not take place without instituting within
the St. Constantine monastery a hydro-therapeutic establishment or
sanatorium for patients with nervous and scrofulous diseases.
Once acquiring the management of St. Constantine monastery, the
Standing Commission reconstructed the stone monastery building by
introducing 63 rooms to rent to holidaymakers during the summer.
During the efforts for Bulgarian national unification war period between 1913 and 1918 the seaside resort activities in Varna were stalled.
After 1919, despite the catastrophic war results and the dire economic
situation, the ensuing Varna municipal councils members initiated an
active construction and landscaping economic policy to transform the
local natural resources into assets for the city prosperity.
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Силен тласък за развитието на курорта дава Йордан Пекарев,
председател на общинската тричленна комисия. Той подписва Постановление от 10 юни 1921 г., в което Варна е обявен за
специален курортен кът. В курортния хинтерланд на града са
включени селата Кестрич (Виница), Голяма Франга (Каменар),
Аджемлер (Аксаково), Белово (Белослав) и Галата. В постановлението се посочва, че “превръщането на град Варна в специален
морски кът, който, така преобретен, ще може да създаде условия за едно благородно поминъчно положение на населението и града, ще представлява една гордост за България, нещо
повече, неговото име ще се носи наравно с Ница, Монте Карло, Ривиера и пр. знатности. Това означава градът да стане
златоносен приход, който ще озарява тъй големите нужди на
нашата държава“.

Днес това, което авторите на Постановлението мечтаят за
бъдещото развитие на Варна, се превръща в действителност.
Варна става курорт, който по съчетание на своите лечебно-природни богатства и луксозно изградена туристическа
инфраструктура и развлекателни заведения се посещава от
хиляди български и чуждестранни туристи от цял свят.
Настоящото издание разказва в снимки и документи за развитието на туризма в града и е посветено на 100-годишнината
от обявяването на Варна за курортен център.
Съставителите сърдечно благодарят на всички, които помогнаха с документи, снимки и факти от историята на туризма
в града. Благодарности за сътрудничеството и усилията на
екипа на Регионалната библиотека “Пенчо Славейков“ – Варна.

The seaside development was traced by Yordan Pekarev, chairman
of the municipal tripartite commission. He was the one to sign the
Decree of June 10, 1921, promulgating Varna a dedicated seaside resort area. The resort urban hinterland included the villages Kestrich
(Vinitsa), Golyama Franga (Kamenar), Adjemler (Aksakovo), Belovo
(Beloslav) and Galata. The decree states “the conversion of the city of
Varna into a special seaside zone, thus acquired, shall provide environment for locals decent living and city flourishment, and shall be a
source of pride for Bulgaria, even more, its name will stand on a par
with such stars in the field as Nice, Monte Carlo, Riviera, etc. It means
that the city will turn into a gold-bearing income source illuminating
the dire needs of our country.“

Today, what the Decree authors have dreamt of for the future development of Varna is a reality. Varna is a resort combining healing
and natural resources with luxurious tourist infrastructure and entertainment venues visited by thousands of Bulgarian and foreign
tourists from around the world.
This publication tells in photos and documents about the city development as tourist center and is dedicated to the 100th anniversary
of this declaration of Varna as a seaside resort.
The compilers completed this task courtesy to many who helped
with documents, photos, and facts illustrating the history of tourism
in the city. Courtesy for the cooperation and efforts of the Regional
Library “Pencho Slaveykov“ – Varna team.
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• June 10 - Decree 21 promulgating Varna a
seaside resort
• June 19 - Grand opening of the holiday season on
the beach

1921
• 10 юни – Постановление 21 за обявяване на Варна за курорт
• 19 юни – Тържествено откриване на курортния сезон на морския бряг

The economy of Varna suffered severe blow following
the First World War and the Treaty of Neuilly. Unemployment is wide spread in the city flooded with refugees
from the Bulgarian lands left outside the homeland
borders.

След Първата световна война и Ньойския договор стопанският живот във Варна понася тежки удари.
В града се шири безработица, залят е от бежанци от останалите извън пределите на родината
български земи.
В този труден момент варненските стопански и обществени дейци виждат изход от създалата се ситуация в усвояване на природните дадености: лазурно море, златен пясък и прекрасни околности. Първата стъпка в решаване на проблема прави председателят на Варненската
тричленна комисия Йордан Пекарев. На 10 юни 1921 г. той обявява град Варна за специален курортен морски град.

$

На 19 юни 1921 г. става официалното откриване на “банския сезон“. На тържеството присъстват
представители на държавната и общинската власт, дипломатически лица, акредитирани във
Варна, висши духовници и граждани. След отслужване на молебен Пекарев държи реч.
#

In this difficult period, the business and public elite in
the city saw a way out of the situation in the integration
of natural resources: azure sea, golden sand, and beautiful environment into the general efforts. The first step
to solve the problem was made by the chairman of the
Varna tripartite commission Yordan Pekarev. On June 10,
1921, he declared the city of Varna a dedicated seaside
resort town.
On June 19, 1921 took place the official opening of the
“sea baths season.“ The celebration was attended by
state and municipal authorities, diplomats accredited
in Varna, senior clergy, and local citizens. After an inauguration prayer service, Pekarev gave a speech.

! Постановление 21/10 юни 1921 г., Варненски общински вестник, бр. 3
Decree 21/June 10, 1921, Varna Municipal
Gazette, No. 3.
" Общинското управление със стария
кавак пред него
The Municipality with the old poplar facing it.
# На варненския плаж, 1921 г.
On the beach in Varna, 1921.
$ Йордан Пекарев, председател на Варненската тричленна комисия. 1921 г.
Yordan Pekarev, chairman of the Varna tripartite commission, 1921.
% Съобщение за постройка на курортната дековилна линия. 7 август 1921 г.
Communication for the construction of the
resort decauville, August 7, 1921.
!

"

& Първите морски бани
The initial seaside baths.

%

&
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• The first Bulgarian plane to fly from Sofia to Varna.
• Americans developers offer the Varna municipality to build a modern seaside
resort in Varna:

1922
• Първият български самолет, извършил полет от София до Варна.
• Американци предлагат на Варненската община да изградят модерен курорт във
Варна.

In 1922, three American developers offered the Municipality to modernize the city against
concession. According their plan a modern boulevard should be shaped on the seaside
promenade, boarded with entertainment venues and hotels with modern seaside beach
north of the breakwater. The municipal council declined the investors offer. It has been
decided that the Municipality itself shall start the resort development. The decision was
made to start the building of warm seaside baths.

През 1922 г. трима американски бизнесмени предлагат на
Общината да им даде на концесия модернизирането на
гр. Варна. В плана си те предвиждат да се изградят модерен
булевард на крайбрежната алея, увеселителни заведения и
хотели, а на север от вълнолома – модерни морски бани. Общината отказва на инвеститорите. Решено е Общината
да се заеме с изграждането на курорта. Взето е решението
и за изграждане на топли морски бани.
!

$

%

"
! Плажът на Варна. 1922 г.
The beach of Varna in 1922.
" Първият български самолет, извършил полет от София до Варна.
The first Bulgarian plane to fly from Sofia to Varna.
# Решение за изграждане на топлите морски бани
Notice for the building of warm seaside baths.
$ Сведения за посещенията и получените приходи
от Морските бани през 1922 г.
Communication on the visits and the income collected by the Seaside Baths in 1922.
% Хотел “Париж“, ул. “Преславска“
Hotel Paris, Preslavska Street.
& Грандхотел “Ню Йорк“, проектиран през 1922 г., открит през 1925 г.
Grand Hotel New York, designed in 1922, arch. Georgi Kostov, opened in 1925.
' Грандхотел “Лондон“
Grand Hotel London.

#

&

'
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1923
• Морските курорти се превръщат в най-търсените места
за забавление и укрепване на здравето.
!

"

След края на Първата световна
война настъпва стабилизация в
Европа. Животът на хората се
променя. Те търсят и се отдават
на забавления. Морските курорти
се превръщат в най-атрактивните места за почивка и укрепване
на здравето. Варненската община
започва благоустрояване на града
и изграждане на модерна инфраструктура.

$

• Seaside resorts turned into the most coveted places for fun and
health promotion.
! Постановление на Варненската община за възлагане
стопанисването на морските бани на предприемач
Varna Municipality decree commissioning the seaside baths
management to an entrepreneur.
" Статия във вестник “Северна поща“, анализираща броя
на туристите в града.
An article in the Severna Poshta newspaper with analysis of the
city tourist numbers.

Europe entered an era of stabilization following the end of the First World War.
The ways of everyday life changed. People indulged themselves with entertainment. Seaside resorts turned into the most attractive places for holidays and
health promotion. The Varna municipality began improving the city environment
and building its modern infrastructure.

# Ул. “6 септември“ (дн. “Княз Борис I“)
Sixth September Street (present Knyaz Boris Street).
$ Домът на Григор Пейчев на бул. “Сливница“ 20, една от
емблематичните сгради, построена през 1923 г., която
се ползва и от летуващите в града. Арх. Ст. В. Попов.
Пластика К. Шиваров.
Grigor Peychev home at 20, Slivnitsa Blvd., one of the exemplary
city buildings erected in 1923, also used as accommodation for
city holidaymakers. Arch. St. V. Popov. Frontispiece plastic arts
K. Shivarov.
% Рекламно съобщение на морските бани във Варна
Advertising by the seaside baths in Varna.
#

& Рекламно съобщение на Казино-бюфета в Морската
градина
Advertising by the Casino-buffet in the Sea Garden.

%

&
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• The Municipal Council of Varna considered the prospects to situate a seaside resort in Uzun Kum locality (Long sand strip)

1924
• Варненският общински съвет проучва възможностите за създаване на
морски курорт в местността Узун Кум (дълъг пясък).

!

"

#

Главното управително тяло на Морския сговор, Варненското археологическо дружество
и Варненската община проучват условията за
създаване на морски курорт в най-хубавата в
курортно отношение местност от цялото
наше черноморско крайбрежие – Узун Кум (дълъг пясък), дн. Златни пясъци, разположена на
15 км на север от град Варна. Великолепен 3 км
дълъг пясъчен плаж, изложен на югоизток и запазен от север и североизток; блато с лечебна кал; изобилна хубава вода за пиене и за получаване на електрическа енергия за бъдещия
курорт. Като най-рационално средство за
създаване на курорта се приема отдаването
му на концесия. Временно още през това лято
се предполага организирането тук на лятна
колония за телеграфопощенски чиновници и
друга за младежкото християнско дружество
от София, на което главното управително
тяло препоръчва като най-хубаво място за
колония именно местността Узун Кум.

The city governing bodies of Maritime Union, Varna Archaeological Society, and Varna Municipality studied the prospects to situate a seaside
resort in the most beautiful locality on the Black Sea coast as whole - Uzun Kum (long sand strip), now Golden Sands, situated some 15 km
north of Varna. With its magnificent 3 km long sandy beaches facing southeast and protected from north and northeast; a marsh with medicinal mud; plenty of fine drinking water and for electricity production for the future resort, the place was nature jewel by itself. It was decided
that the most viable and rational approach to establish the resort is to institute a concession. As early as the same year summer is planned
to start up on the site a summer camp for telegraph and postal officials and another one for the youth Christian society from Sofia to which
the city governing bodies effectively recommended the Uzun Kum locality as the best place for such a summer camp.

&

$
! Местността Узун Кум, дн. Златни пясъци
The Uzun Kum locality, present Golden Sands.
" Карел Шкорпил – директор на Археологическия музей – Варна
Karel Shkorpil - Director of the Archaeological
Museum – Varna.
# Гребни състезания в акваторията на
Варненския залив
Rowing competitions in Varna Bay.
%

$ Плажът със старите морски бани
The beach with the old seaside baths.

% Със заповед на кмета е назначен фелдшер,
който да обслужва морските бани.
A mayor order appointed a dedicated paramedic
to serve the seaside baths.
& Почивен дом “Св. Константин“
Holiday house St. Constantine.
' Решение за нормиране цените на бюфета в
Морската градина
Decision for rationing the Sea Garden buffet
prices.
'
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1925
• Варненската община поставя началото на мащабна дейност за
изграждане на морски бани и благоустрояване на града.

!

"

#

&

! Съобщение за започване строителството на новите Морски бани
Announcement for the beginning of construction works for the new Seaside Baths.
", #, $ и % Създатели и проектанти на новите Морски бани
Architects and designers of the new Seaside Baths:
" Петър Стоянов - кмет на Варна
Petar Stoyanov - Mayor of Varna

# Дабко Дабков - архитект
Dabko Dabkov - architect

$ Желязко Богданов - архитект
Zhelyazko Bogdanov - architect		

% Янко Мустаков - инженер
Zhelyazko Bogdanov - architect

• The municipality of Varna initiated a largescale activities for the erection of seaside
baths and city developments

& Новата гара на Варна, 1925 г.
The new railway station in Varna, 1925.

$

%

' Реклама на лятно кино “Палас“
. Advertising of the open-air summer cinema Palace.

'
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1925

#
!

!, #, ', ( Рекламни карета от вестниците
Newspaper advertisements.
" Заповед за създаване на статистическо
бюро, което да отчита броя на туристите
във Варна.
Order instituting a statistical bureau to report the
number of tourists in Varna.

"

$ Общинският съвет категоризира и нормира
цените на хотелите в града.
The municipal council awards stars and regulates
the hotel prices in the city.

&

% Книгата “Курортна Варна“ на д-р Ст. Попов,
издание на Варненската община
Cover of the book “Resort Varna“ by Dr. St. Popov,
publication by the Varna Municipality.
& Хотел-ресторант “Морско око“, арх. Дабко
Дабков
Hotel-restaurant Morsko oko (Seaview), architect
Dabko Dabkov.

$

%

'

(

27

• The seaside baths erected are the most modern in
the Balkans.

1926
• Изградените морски бани са най-модерните на Балканите.

!

През 1926 г. арх. Александър Филипов Ганев печели
конкурса за построяване на морски бани във Варна.
Баните са построени за съвсем кратък срок. Началото на строителството е 7 май 1925 г., като е извършен водосвет и е положен основният камък на
централните морски бани. Строежът се ръководи
от инж. Янко Мустаков, арх. Д. Богданов и арх. Дабко Дабков. Строителството завършва на 1 август
1926 г. Проектът е дело на арх. Александър Филипов
Гинев. При откриването Петър Стоянов, кмет на
Варна, заявява: “Една от точките на политиката,
която следваше Варненският общински съвет, бе
построяването на студени и топли морски бани,
защото Общинският съвет схващаше, че за преуспяването на Варна е необходимо да се създадат
удобства за ползването целебността на морската вода и на всички хубости, с които Варна е надарена“.

"

In 1926, the architect Alexander Filipov Ganev was awarded
the competitive contract for the construction of seaside
baths in Varna. The baths buildings are erected in a very
short period. The construction works began on May 7, 1925,
with dedication moleben and placement of the central seaside baths foundation stone. The works were managed by
eng. Yanko Mustakov, arch. D. Bogdanov, and arch. Dabko
Dabkov. The construction works were completed on August
1, 1926. The architect Alexander Filipov Ginev was responsible for the design. At the inauguration the Mayor of Varna
Petar Stoyanov stated: “One of the Varna Municipal Council
policy objectives was the building of cold and warm seaside baths, as the Municipal Council recognized that a successful city of Varna needs facilities for consuming the sea
water healing properties and highlight the beauties that
Varna is endowed with.“

#
$

%

! Виновниците за построяването на топли и студени
морски бани
Those responsible for the building of hot and cold seaside
baths.
" Откриване на морските бани. 1 август 1926 г.
The inauguration of the seaside baths on August 1, 1926.
# Терасата и бюфетът на морските бани
The terrace and the buffet of the seaside baths.
$ Изглед към бъдещите северни бани и рибарското
мостче
The terrace and the buffet of the seaside baths.
% На плажа
On the beach.
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! Емблема на Народните музикални тържества.
1926 г.
Logo of the People Music Festival, 1926.

1926

" Варна, 1926 г. – откриване на първите Народни
музикални тържества
Varna in 1926 – inaugural of the first People Music
Festival.

• Народните музикални тържества са първите тържества в България и
четвърти в Европа след фестивалите в Залцбург, Верона и Байройт.
• Панайот Кенков прожектира първия си филм “Курортен сън“.

• The people music festival are the first such celebrations in Bulgaria and the
fourth in Europe after the festivals in Salzburg, Verona, and Bayreuth.
• Panayot Kenkov screens his first movie “Dream in a Resort.“

# Позив за музикалните тържества
Flyer for the music festival.
$ и % Добри Христов и Васил Ставрев, учредители на музикалните тържества
Dobri Hristov and Vasil Stavrev, founders of the music
festival.
& Панайот Кенков, създател на филма “Курортен
сън“
Panayot Kenkov, director of the movie “Dream in a
Resort.“
' Плакат на филма “Курортен сън“
Poster of the movie “Dream in a Resort.“
( Сцена от филма “Курортен сън“
Scene from the movie “Dream in a Resort.“

!

&
"

'

#

$

%
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• Mayor report for the establishment of a
municipal enterprise for the resort management.

1927
• Доклад на кмета за изграждане на общинско предприятие за
ръководене на курорта

“We find it useful to include in Varna, as elements of
the city reputation of first-class seaside resort: the sea
garden with all the buildings with boundaries from the
breakwater on Ferdinand Blvd., along the canal to Sixth
September Street, then on the road to St. Constantine to
the Shukara canal, and from there to the sea, so that to
comprise this area in the resort enterprise, which shall
endeavor to: build a big seaside casino to substitute the
current buffet in the sea garden; build a hotel dedicated
to the resort; build a new cold and hot seaside baths, as
the existing ones turned out this year to be insufficient.
The building of independent secondary buffets on several points and finally achieve a general improvement of
the entire resort economy.“
Extract from a report by the Mayor Nikola Popov, 1927.

“Във Варна като първокласен морски курорт намираме за полезно да включим: цялата морска градина
с всички в нея постройки с граници от вълнолома по
бул. “Фердинанд“, по канала до улица “6 септември“,
после по шосето Св. Константин до канала Шокъра и от там до морето и да ги включим в курортното предприятие, което има за цел: построяване
на голямо морско казино вместо сегашния бюфет в
приморската градина; построяване на курортен хотел; построяване на нови студени и топли морски
бани, тъй като съществуващите още тази година
се оказаха недостатъчни. Построяване в няколко
пункта в курортното стопанство на отделни второстепенни бюфети и най-после едно общо благоустрояване на цялото курортно стопанство.“
Из доклад на кмета Никола Попов, 1927 г.

#

! През 1927 г. е открит хотел “Мусала“, един от символите на Варна.
In 1927 took place the inaugural of Musala Hotel, one of Varna symbolic buildings.
" Никола Попов – кмет на Варна в периода 1927–1930 г.
Nikola Popov was Mayor of Varna in the period 1927-1930.

$
%

# Мостът на централния плаж, една от атракциите на града
The central seaside baths pier – one of the city attractions.

!

"

$ и % Създаден е варненският тенис клуб. Той изгражда тенис корт в Морската
градина.
The Varna Tennis Club has been established. He is building a tennis court in the Sea Garden.
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• The northern and southern seaside baths have been
constructed and commissioned.
• The Sea Garden Casino comes into operation.
• A fountain in the Sea Garden.

1928
• Изградени са северните и южните морски бани.
• Влиза в експлоатация Морското казино.
• Шадраван в Морската градина
Заповед на кмета за събиране на курортни такси от гостите на Варна
през летните месеци:

!
"

“За да се обезпечи събирането от сезонните гости на града летовните
такси, предназначени за благоустрояване и разхубавяване на морското
ни летовище, и въз основа чл. 64 от Закона за градските общини
З А П О В Я Д В А М: Всеки варненски гражданин, в чийто хотел, кьошк, апартамент или стая живеят летовници, е длъжен до 24 ч. от пристигането
на гостите да съобщи за това на Бюрото за летовници при Градската
община.
Всеки наемодател, бил той хотелиер или собственик на кьошк или къща
в града, се снабдява от Бюрото за летовници с летовен бюлетин, който
веднага след пристигането на гостите се попълва и се предава на Бюрото ведно с надлежните такси.“
В. “Варненски общински вестник“, 26.05.1928 г.

#

Mayor order for Varna visitors resort fees collection in summer months:
“In order to secure the resort fees collection from summer
holiday season city visitors, as these are intended for development and embellishment of our seaside resort, and in
accordance with art. 64 of the Municipalities Act, I do hereby
ORDER: every resident of Varna in whose hotel, villa, apartment or room are accommodated vacationers, shall be liable not later than 24 hours from the arrival of such guests
to inform the Bureau of Vacationers at the City Municipality.
Every landlord, whether be a hotelier or the owner of a villa
or a house in the city, shall provide himself with a summertime ticket from the Bureau of Vacationers, to fill in immediately upon guests arrival and to hand over to the Bureau
together with the fees due.“
Varna Municipal Gazette, May 26, 1928.
&

! Един от първите курортни домове – вила “Гилмайден“, арх. Стефан Венедикт
Попов, построена през 1928 г.
Among the first resort houses is the built in 1928 villa Gilmaiden, architect Stefan Venedikt
Popov.
" Морската градина е обогатена с атрактивен шадраван със скулптура на Кирил
Шиваров.
This an nice-looking fountain in the Sea Garden is adorned with a sculpture by Kiril Shivarov.

$
%

# Изглед от Аквариума и южните бани
View from the Aquarium and the southern seaside baths.
$ Северните морски бани
The northern seaside baths.
% На мястото на бюфета в Морската градина е изградено модерно казино.
On the buffet site in the Sea Garden is built a modern casino.
& За популяризиране на лозарството и винарството е организирана първата лозаро-винарска изложба. Кът от нея.
The first wine producers exhibition is inaugurated to promote viticulture and winemaking.
A view.
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1929
• Морските бани на изложба в Прага
• Общината разрешава строителството на почивни станции.

!

“За полския санаториум в землището на манастира “Св. Константин“. Наскоро
беше гост на нашия град полският инженер г-н Божек, изпратен от инициаторите по постройка на полския морски санаториум в землището на манастира
“Св. Константин“. Санаториумът ще се строи главно за членовете на сдружението на частните чиновници, но в него ще се приемат и други лица, нечленове
на сдружението, по препоръка и поръчка на разни благотворителни дружества,
общини и на полската държава. Постройката ще струва няколко милиона лева.
Кога ще започне построяването още не е известно; навярно поради смъртта на
бившия варшавски кмет Водиски ще се забави. След внезапната смърт на Водиски цялата работа се пое главно от един полски депутат, роднина на инженер
Божек. Инженер Божек се запознал основно с варненския курорт и е изказал пред
нас своето мнение.“
В. “Варненски кореняк“, 01.03.1929 г.

! Реклама за изложба в Прага на варненския
курорт
Varna seaside resort advertisement for an exhibition
in Prague.

#

• Seaside baths at an exhibition in Prague.
• The municipality sanctions the construction of holiday resort houses.

" Почивна станция на телеграфопощенските
работници
Holiday house for the telegraph and postal employees.
# Варненският плаж
The Varna beach.
$ Открит е курортен дом “Здраве“, където
отсядат почиващите във Варна.
The healthcare resort house Zdrave is opened for
holidaymakers vacation in Varna.
% Реклама за концерт на Христина Морфова и
Людмила Прокопова
Advertisement for a concert by Hristina Morfova and
Lyudmila Prokopova.

$

"

%

“About the Polish sanatorium on the land of the St. Constantine monastery. Recently, as an emissary of the
sponsors for building a Polish seaside sanatorium on the land of the St. Constantine monastery, the Polish
engineer Mr. Bozek visited in our city. The said sanatorium shall be built mainly for the members of an
association of private officials but it shall also accommodate other persons than members of the association, either upon recommendation or upon order of various charities, municipalities, and the Polish state.
The building itself shall cost several million It is not yet known when the construction will start, probably
it will be delayed due to the former Warsaw mayor Vodiski demise. Following Mr. Vodiski untimely passing
the project is now under the control of a polish parliamentary who is relative of engineer Bozek. The latter
is acquainted mainly with the Varna resort and has expressed his opinion in front of us.“
Varna Korenyak (Native) newspaper, March 1, 1929.
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1930
• Общинският съвет взема решения за благоустрояването на града
и курортното предградие.
&

"
!

#

$
%

Възторжена статия на негово превъзходителство пълномощният министър на САЩ
в България г-н Хенри Уортън Шумейкър в. “Ла
Бюлгари“ в брой 2125 от 30 август 1930 г.

• The municipal council decides for the city
and its resort suburbs development.

“В София. Г-н Хенри Хуартон Шумейкър, в която
последният изнася своите впечатления за нашия гр. Варна. Статията в превод.

An enthusiastic article by the His Excellency the
US minister plenipotentiary in Bulgaria Mr. Henry Wharton Shoemaker, published in the newspaper “La Bulgarie“, No. 2125 of August 30, 1930.

Тъкмо що се завръщам от моето трето посещение през това лято във Варна, където
прекарах цели четири седмици в този толкова
приятен морски курорт. Мога с пълно безпристрастие да кажа, че Варна в действителност е една от най-красивите местности от
този род в целия свят.
Бил съм в повечето морски курорти на Съединените щати, в Атлантик Сити, Рехобот, Палм
Бийч и Маями, по малките заливчета на Нова
Англия, в Мексиканския залив и по бреговете
на Тихия океан. Посещавал съм морските курорти на Англия, включително Брайтън. Бил съм
във Франция, в Довил, в Италия по Западното
крайбрежие и на прославения Лидо, но никъде не
съм намерил такова чудесно съчетание на прелести в един морски курорт, както във Варна.
Хубавият залив във форма на подкова, зад далечния хоризонт на който е тайнствената
Русия; на север обширни лозя, изпъстрени с
китни вили, обградени с трепетливи и високи
тополи, още пò на север се намира величественият дворец на Н. В. царя “Евксиноград“.
В. “Варненски общински вестник“, 23.09.1930 г.

“Sofia. Mr. Henry Wharton Shoemaker states
his impressions of our city Varna. The article is
translated.

'
! Конкурс за изработка на художествен плакат за
варненския курорт
Competition notice for the Varna seaside resort art poster.

I have just returned from my third visit this summer to Varna, where I spent four weeks in this
so pleasant seaside resort. I can say with sincere impartiality that Varna is in fact one of the
most beautiful places of this kind in the world.

" Конкурс за изработване градоустройствен план на
курортната част на Варна
Competition notice for the resort part of Varna urban
development.

Indeed I have visited most seaside resorts in the
United States, such as Atlantic City, Rehoboth,
Palm Beach, and Miami, the small bays of New
England, the Gulf of Mexico and the Pacific coast.
I have visited the seaside resorts of England, including Brighton. I have been to France - in Deauville, to Italy West Coast and the famous Lido, but
nowhere have I found such a wonderful combination of charms in a seaside resort as in Varna.

# Изглед към крайбрежния булевард “Фердинанд“
View of the shoreline boulevard Ferdinand.
$ Омнибуси на градската омнибусна служба
Omnibuses of the city bus service.
% Алея на Възраждането, където са поставени бюстове на възрожденски дейци.
The National Revival Alley with busts of national revival
leaders.
& Панорама на Варна
Panorama of Varna.
' Изглед на курортната местност Карантината
View of the resort area the Quarantine.
( Чешкото дружество в Прага предлага на Варненската община да му се даде представителство на
варненския морски курорт.
The Czech society in Prague offers the Varna municipality
to represent Varna as seaside resort.

(

The beautiful horseshoe-shaped bay beyond
whose distant horizon is located the mysterious
Russia; with widespread vineyards northward
dotted with pretty villas surrounded by quaking
tall poplars, and further north the impressive
palace of His Majesty the King Euxinograd.“
In Varna Municipal Gazette, September 23, 1930.
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1931
• Значителна роля за развитието на варненския курорт изиграва Лигата за курорта Варна.
• Варненската община пристъпва към изграждане на санаториум до манастира “Св. Константин“.

#

!

"

%

$

През 1931 г. е създадена Лига за курорта Варна. В устава
на лигата, утвърден от Министерството на вътрешните работи и народното здраве, четем: “Лигата е
сдружение от варненски граждани, юридически лица и
приятели на Варна от цялата страна и странство, които се интересуват от проучването и преуспяването
на Варна, с цел да създадат от нея първокласен курорт,
поради нейните качества: лечебно въздействие на морето, хубав плаж, превъзходният климат, бездъждовното и умерено топло лято, красиви околности и по-изгодни условия“. Лигата за курорта Варна открива свои
клонове освен в България и в чужбина: Варшава, Прага,
Будапеща, Виена и други. На клоновете се изпращат
рекламни материали за курорта на съответния език“.
Варшавската община се договаря с Варненската да
пристъпи към изграждане на санаториум до манастира “Св. Константин“. За тази цел заминава за Варшава
арх. Антон Франгя, натоварен по-рано с изработване на
плановете на постройката, за да получи от Варшава
окончателни инструкции.

&

• The League for seaside resort Varna plays a significant role for the
development of Varna as resort.
• The Municipality of Varna starts the construction of a sanatorium next
to the St. Constantine monastery.
! Д-р Ал. Недялков описва в книга лечебното значение на морето и слънцето.
In his book Dr. A. Nedyalkov refers to the sea and the sun
combined healing significance.
" Логото на Лигата за курорта Варна
The League for seaside resort Varna.
# и $ Иван Церов и Цани Калянджиев – основатели
на Лигата за курорта Варна
Ivan Tserov and Tsani Kalyandjiev – founders of the
League for seaside resort Varna.
% Почиващи на плажа в Св. Константин
Holidays on the beach in St. Constantine.
& Курортът Св. Константин, изглед от манастира
The St. Constantine resort viewed from the monastery.

In 1931 is founded a League for seaside resort Varna. The League statutes, approved by
the Ministry of Interior and Public Health, state: “The League is an association of Varna
residents, legal persons, and friends of Varna from all over the country and abroad,
interested in studying and asserting the success of Varna as a first-class seaside
resort, in view of its qualities, such as: sea healing effects, nice beaches, exceptional
climate, rainless and moderately warm summer, beautiful surroundings and more favorable conditions.“ The League for seaside resort Varna opened its branches not only
in Bulgaria but also abroad: Warsaw, Prague, Budapest, Vienna and others. Advertising
supplies for the resort are distributed in all branches at the respective language.
The Municipality of Warsaw agreed with the Municipality of Varna to proceed with the
construction of a sanatorium next to the St. Constantine monastery. In view of the
contracted duties the architect Anton Frangya left for Warsaw for final instructions,
as he has been assigned previously with the building design.
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• Inauguration year of the Varna Theater, the Aquarium and the
first industrial exhibition.

1932
• Открити са Варненският театър, Аквариумът
и първата промишлена изложба.
На 5 юни 1932 г. се открива сградата на Варненския
общински театър. Осъществява се мечтата на варненци да имат модерна и величествена театрална
сграда. Основният камък е поставен през 1912 г. от
кмета Иван Церов, по чиято инициатива е построен
театърът. Войните, които води България за обединението си, спират строителството на театъра и то
продължава повече от 20 години.

On June 5, 1932 took place the inaugural ceremony of the Varna Municipal Theater. The dream of Varna residents for a modern and majestic theater building came true. The theater building cornerstone was
laid in 1912 by the Mayor Ivan Tserov, who initiated the theater building
campaign. However, the national unification wars that Bulgaria fought
halted the construction of the theater and it lasted more than 20 years.
#

През същата година става тържественото откриване на Научно-биологична станция с аквариум, строителството на която започва през 1906 г. В нея се извършват научни изследвания за животинските видове
в Черно море, които са представени в естествената
им среда. Аквариумът е бил единственият на Балканския полуостров.
!
"

The same year took place the grand opening of the Science and Biology Station with an aquarium. Its construction also began in pre-wars
years in 1906. It served as scientific research center on animal species
in the Black Sea and presented some in their natural environment. The
aquarium was the first and only one on the Balkan Peninsula.
The first industrial exhibition which took place in Varna in 1932 displayed the achievements of Varna industry, trade, and agriculture.

&

В първата промишлена изложба, която се провежда във
Варна през 1932 г., са показани достиженията на варненската промишленост, търговия и селско стопанство.
$
! Импозантната сграда на Варненския общински театър
The Varna Municipal Theater impressive building.

%

" Варненската Ихтиологична станция и аквариум
The Varna Ichthyologic Station and Aquarium.
# Първата промишлена изложба във Варна
The first industrial exhibition in Varna.
$ и % Щандове от изложбата
Exhibition stands.
% Статистически сведения за чуждите летовници, посетили Варна за периода 1930–1932 г.
Statistical data on foreign holidaymakers who visited Varna for the
period 1930-1932.
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• Construction of holiday resorts houses and landscaping
of St. Constantine resort.
• Varna - the first viticulture healthcare resort in the Balkans.

1933
• Изграждане на почивни станции и благоустрояване на курорта Св. Константин
• Варна – първият гроздолечебен курорт на Балканите

The development of St. Constantine resort expanded. The construction of holiday resort houses of various state departments
was permitted. The resort was expanded according urban plans.

Пристъпва се към по-широко благоустрояване на курорта
Св. Константин. Разрешава се построяването на почивни станции на различни ведомства. Осигурява се планомерно изграждане
на курорта.

!

On September 10, 1933 was inaugurated the first viticulture
healthcare house in St. Constantine resort in order to offer a
combination of sea and viticulture healthcare procedures. The
administration of Varna considered this endeavor as an opportunity to improve and extend the tourist season in the city and its
surroundings.

На 10 септември 1933 г. В курорта Св. Константин се открива
първата гроздолечебна станция в България, която предлага съчетанието на морелечение и гроздолечение. Варненската управа
вижда в това начинание възможност за развитие и удължаване
на туристическия сезон в града и околностите.

"

! Туристически кораб на пристана в Св. Константин
Cruise boat at the St. Constantine port.

%

" Почивни станции близо до плажа
Holiday houses by the beach.

#

# Железничарската почивна станция
The holiday house of railway men.

$

'

&

$ Крайморски здравен детски дом на Чиновническото дружество – София
The seaside children healthcare house of the Civil Servants Society – Sofia.
% Девойка, рекламираща грозде в национална носия
A girl promoting grapes in national costume.
& Евелин Холт – световноизвестна немска актриса, на варненския плаж
Evelyn Holt - world famous German actress on Varna beach.
' Пред гроздолечебната станция
In front of the viticulture healthcare house.
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• The establishment of the Seaside Resort Directorate.
• Inaugural of Radio Varna.
• Aeronautic festivities in Varna.

1934
• Основаване на курортна дирекция
• Откриване на Радио Варна
• Авиационни тържества във Варна
През 1934 г. в България е извършен държавен преврат. Новото правителство разтурва Народното събрание и управлява царството с декрети. Извършена е териториално-административна реформа. Ликвидирани са окръзите
и е създадена нова административна единица – областта. Окръжният съвет и окръжната постоянна комисия са
ликвидирани. Стопанството Св. Константин заедно със
земята, сградите, хотелите и курортните съоръжения са
предадени за стопанисване на Община Варна. За тяхното
управление Общината създава курортна дирекция. Тя управлява курортното и почивното дело на територията ѝ.

!
"

#

In 1934 Bulgaria was the stage of a coup d’état. The new
government disbanded the National Assembly and ruled the
kingdom by decrees. A territorial and administrative reform
has been carried out. The districts were liquidated and a
new administrative unit was created - the region. The district councils and the district standing commissions were
discharged. The entire business of St. Constantine together with the land, buildings, hotels, and resort facilities was
handed over to the Municipality of Varna. In order to cope
with its management the Municipality instituted a Seaside
Resort Directorate. The new administrative unit managed
the resort and leisure business on the defined territory.

! Законопроект за създаване на курортна дирекция при Община
Варна
The draft bill for establishing the Seaside Resort Directorate at the
Municipality of Varna.
" Откритата курортна дирекция се настанява в сградата на
Летния театър.
The established Seaside Resort Directorate is housed in the Summer
Theater building.
# Вила “Приморска“ на бул. “Фердинанд“, една от първите сгради,
построени специално за настаняване на курортисти
The villa Primorska on Ferdinand Blvd., one of the first buildings dedicated exclusively to accommodate holidaymakers.

%

$ Във Варна се организират въздухоплавателни тържества, където се демонстрират възможностите на българската авиация.
Aeronautic festivities demonstrating the capacities of Bulgarian
aviation were held in Varna.
% На 9 декември 1934 г. тържествено се открива радиопредавателната станция “Радио Варна“.
On December 9, 1934 took place the inaugural of the radio transmitting station „Radio Varna“.
& Колективът на Радио Варна пред зала “Съединение“, където
се е помещавало студиото на радиото.
The staff of Radio Varna in front of the Union Hall where the radio
studio was located.

$

&
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1935
• Общината създава фонд за благоустрояване и украса на града под името “Расте и хубавее“.
• Откриване на парк-мавзолей “Владислав Варненчик“ и Аспарухов вал
По идея на полковник Петър Димков и със съдействието
на Варненската община и обществеността се изграждат монументални паметници. Парк-мавзолей “Владислав
Варненчик“ е посветен на паметната битка на народите, състояла се през 1444 г. край Варна, между обединените европейски войски, предвождани от полския крал Владислав IV Ягело и османската армия. Вторият монумент
е парк “Аспарухов вал“ в квартал “Аспарухово“, посветен
на хан Аспарух и на създаването на българската държава.
В парка са поставени бюстов паметник на Аспарух, изработен от варненския скулптор Кирил Георгиев, както и
голяма скулптурна фигура на Аспарухов воин, сътворена
от варненския скулптор Кирил Шиваров.

!

Общината създава фонд за благоустрояване и украса
на града под името “Расте и хубавее“. Целта му е да
осигурява нужните средства за финансирането на
варненския курорт.

#

• The municipality institutes a fund for city development and
embellishment named Growth and Beauty.
• Inaugural of the park-mausoleum Vladislav Varnenchik and
Asparuh embankment

With the assistance of Varna municipality and the public upon proposals of colonel Petar Dimkov were erected
monumental memorials. One of them – the park-museum
Vladislav Varnenchik is dedicated to the great battle of the
nations near Varna in October 1444 between the united European troops led by the Polish king Vladislav III Jagiello,
known as Varnenchik, and the Ottoman army. The second
monument is the park Asparuh embankment in Asparuhovo neighborhood, dedicated to Khan Asparuh settlement in
Varna and the foundation of the Bulgarian state. A bust of
Asparuh, made by the Varna sculptor Kiril Georgiev, as well
as a full-height sculpture of a warrior of Asparuh by another
Varna sculptor - Kiril Shivarov, are placed in the park.

! Инициативният комитет за изграждане на мавзолея “Владислав Варненчик“ (от
ляво надясно) инж. Янко Мустаков, арх. Антон Франгя, полк. Петър Димков, Крум
Смиленов и Никола Димитров
The committee initiating the construction of the mausoleum Vladislav Varnenchik (from
left to right): eng. Yanko Mustakov, arch. Anton Frangya, colonel Petar Dimkov, Krum
Smilenov, and Nikola Dimitrov.
" Инж. Кнопф предлага през летния сезон да рекламира със самолети варненския
курорт в големите европейски градове.
The eng. Knopf offers to advertise by plane during summertime the seaside resort Varna
in big European cities.
# и $ На 5 август 1935 г. в присъствието на цар Борис, представители на полската държава, български общественици и много народ е открит с тържествен
молебен парк-паметник “Владислав Варненчик“
On August 5, 1935 with participation of Tsar Boris, agents of the Polish state, Bulgarian
prominent persons, and many people, with a moleben was inaugurated the park-monument Vladislav Varnenchik.

"

$

The municipality instituted a fund for public works and city
embellishment named Growth and Beauty. Its purpose was
to provide the funds needed to finance works in Varna as
seaside resort.
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• A sea rescue service is set up at the seaside baths.
• A gambling casino opens.

1936
• Създава се спасителна служба към морските бани.
• Отваря се игрално казино.

During that year the Municipality of Varna continued the public works to make
Varna an attractive seaside resort. A sea rescue service has been set up to
secure the safety of holidaymakers. Several buildings accommodating tourists have been completed. The monumental gate of the 8th Primorski Infantry
Regiment has been inaugurated. The Air Communications Directorate in Sofia
commissioned a study for opening the Varna-Sofia airline service.

През годината Варненската община продължава благоустройствените мероприятия
за превръщането на Варна в привлекателен
морски курорт. За осигуряване безопасността на почиващите е създадена спасителна
служба. Завършени са няколко сгради, в които
се настаняват курортисти. Открит е портал-паметникът на Осми приморски пехотен
полк. Дирекцията на въздушните съобщения
в София прави проучване за осъществяване
на въздушна линия Варна–София.

%

! Сградата хотел на арх. Ст. В. Попов
Hotel building by arch. S. V. Popov.

!
"

" Атрактивната водна пързалка (ручбан) на
северния плаж, която предизвиквала възторг и
вълнение сред летуващите.
The attractive water slide on the northern beach
admired and enjoyed by vacationers.
# Списание “Рулетка“, издание на варненското
казино
The magazine Roulette, published by the casino in
Varna.

#
$

$ Ресторантът на Давид в местността Узун Кум
(Златни пясъци)
The David restaurant in Uzun Kun (Golden Sands).
% На 15 ноември 1936 г. е открит Портал-паметникът на загиналите бойци от 8-и пехотен
приморски полк в защита на родината. Дава нов
вид на облика на Варна.
On November 15, 1936 took place the inaugural of the
monumental gate dedicated to the soldiers victims
from the 8th Primorski Infantry Regiment defending
the homeland. It provided a new, fresh expression to
the look of Varna.
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• Giving new name to the Uzun Kum locality.
• Showing beauty pageants.

1937
• Преименуване на местността Узун Кум
• Провеждане на конкурси за красота
По предложение на Карел Шкорпил, директор на Варненския археологически музей, местността Узун Кум е преименувана на Златни пясъци.
Откриват се първите автобусни линии до курорта Св. Константин,
Златни пясъци, Аладжа манастир, Карантината, които да обслужват
варненци и гостите на града. За разнообразяване живота на почиващите на плажа се организират и провеждат различни конкурси: за най-хубаво дете, бански костюм, царица на плажа, най-красив мъж и др. Побити
камъни са обявени за първата природна забележителност в България.

#
$

The director of the Archaeological Museum in Varna, Karel Shkorpil proposed that the Uzun Kum locality be given
the name of Golden Sands. The first regular bus lines to
the resorts St. Constantine, Golden Sands, Aladzha Monastery, Quarantine serving Varna residents and guests are
launched. For more entertainments to vacationers on the
beach are held and shown different competitions: for most
beautiful child, swimsuit, queen of the beach, most handsome man, and more. The petrified forest near the city has
been declared the first natural landmark in Bulgaria.

"
! Реклама на зимната евтина седмица във Варна
Advertising the economy winter week in Varna.
" Местността Дикилиташ (Побити камъни)
Dikilitash (Petrified forest)
# Съобщение за провежданите конкурси за красота на варненския плаж
Notice for beauty pageants on the beach in Varna.
$ Снимки на победителите в конкурсите
Photos of pageants winners
!

% Почиващите с желание летували във вила “Приморска“.
Holidaymakers willingly spent their summers in villa Primorska.

%
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• Sea extravaganza night in Varna.
• Seaside resort Varna promotion campaign in
Czechoslovakia.

1938
• Морска феерична нощ във Варна
• Рекламна кампания на варненския курорт в Чехословакия
“Морската феерична нощ във Варна е едно ненадминато развлечение за варненските летовници. Колкото
дните на Варна са слънчеви и изпълнени със свежия въздух на морето, доставяйки здраве и бодрост на летовниците, толкова са вълшебни и нощите. Естествената фееричност на Варненското крайбрежие, особено
при тихи и лунни нощи, е ненадмината. В приятно разположение и наслада вие ще бродите до след полунощ
край брега, без да се наситите на морската прохлада
и тихия шепот на морето, то всяка вечер е ново. Всяка
вечер мени своята панорама с все нови и по-прекрасни
багри, които със своите нежни тонове галят душата.“

‘The sea extravaganza night in Varna is an unmatched entertainment for vacationers in the city.
These nights are as sunny as the days in Varna are
and filled with the sea fresh air providing health and
energy to holidaymakers. The natural enchantment
of Varna coast, especially in quiet moonlight nights
is unrivalled. In a pleasant surrounding and delight
you will wander along the coast until after midnight
without getting tired of the seaside coolness and the
quiet whispers of the sea, new one each and every
night. Every night it offers you its panorama with
ever more and more beautiful colors caressing the
soul with their gentle tones.’
$

%

!

(

! Смесеният плаж във Варна
The mixed beach in Varna.
" За развлечение на туристите Варненската община организира нощни развлечения с фойерверки, музика и гондоли.
For tourist entertainment the Varna Municipality arranges night
shows with fireworks, music, and gondolas.
# Изглед от плажа
View from the beach
"
#

$ Варненската община разпространява реклами за мероприятията, които провежда по време на летния сезон.
The Varna municipality distributes advertisements leaflets for the
events it holds during the summer season.
% На път към плажа
On the way to the beach

&
'

&, ', ( Рекламният щанд на Варненското Черноморие на
изложбата в Чехословакия
The promotion stand on Varna Black Sea coast at the exhibition in
Czechoslovakia.
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1939
• Открит е порталът на Морската градина.
• Завършен е подвижният Аспарухов мост над варненския канал.
През 1939 г. е изграден централният площад на Морската градина. Той представлява внушителна колонада, която осъществява прехода от града към Морската градина и морето. Неин автор е арх. Георги Костов.
Пред входа на Морската градина имало красива арка с
надпис “Слънце, въздух, море“, с което се внушавало на
посетителите, че варненският курорт представлява
съчетание на трите лечебни фактора: слънце въздух
и морска вода при един благоприятен климат.

!
"

Варненският подвижен мост е изграден над канала,
който свързва морето с Варненското езеро. Дълъг е 81
метра, дълбочината на канала е повече от 6 м.
! Новооткритият портал на варненската Морска градина
The recently inaugurated gate of the Sea Garden in Varna.
" Полагане на венец от туристи пред паметника на падналите във войната граничари
Tourists laying a wreath in front of the frontier guards war victims
monument.
# и $ Преминаване на кораб под новооткрития мост
Tourists laying a wreath in front of the frontier guards war victims
monument.
% Официалното откриване на моста от инж. Б. Колчев,
главен директор на БДЖ. Сред официалните лица са министър Владимир Аврамов, полк. Г. Славянов - директор на
българското корабоплаване, инж. Каракостов - директор на
благоустройството, областният управител Шумелов, кметът Янко Мустаков, митрополит Йосиф, бивши министри,
депутати и др.
The bridge official inauguration by Eng. B. Kolchev, CEO of Bulgarian State Railways. Among the present officials are: Minister
Vladimir Avramov, Colonel G. Slavyanov - CEO of Bulgarian Navigation, Eng. Karakostov - CEO of Public Works, District Governor
Shumelov, Mayor Yanko Mustakov, Metropolitan Bishop Yosif,
former ministers, MPs, and others.

#

$
%

• The gate of the Sea Garden in Varna is inaugurated.
• The Asparuhovo drawbridge over the Varna canal is
completed and commissioned.
In 1939 is completed the Sea Garden central square. It is an impressive colonnade helping the transition from the city to the
Sea Garden and the seaside. It is designed by arch. Georgi Kostov.
In front of the Sea Garden entrance once stood a beautiful arch
with the inscription ‘Sun, air, sea,’ indicating to visitors that the
seaside resort Varna offers a combination of the three medicinal
factors: sun, air, and sea water in a favorable environment.
The Varna drawbridge was built over the canal that connects
the sea with Varna Lake. It was 81 meters long, the depth of the
canal being more than six meters.
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1940
• Деветата международна мострена изложба
• Организиране на крайбрежно плаване до Св. Константин и Златни пясъци
Благодарение на усилията на държавата, Варненската община и варненската общественост
курортът Варна в годините преди Втората
световна война успява да затвърди името си на
един от най-реномираните морски курорти на
Балканите и в Европа.
В началото на 1940 г. между България и СССР е
сключен търговски договор. Във Варна е открито
Съветско търговско консулство. Варненското
пристанище става основен търговски партньор
за пристигащите съветски стоки и нефт.

!

%

#

• The ninth international exhibition for samples.
• Organizing a coastal voyage to St. Constantine
and Golden Sands.

$

! Служба “Крайбрежно плаване“ организира разходки на туристите по Варненското крайбрежие.
The service Coastal Navigation arranges tourists voyages along the Varna seaside.

Thanks to the combined labors of the state, the Varna
municipality, and the Varna public, in the years just
before the Second World War the city managed to establish its reputation as one of the most renowned
seaside resorts on the Balkans and in Europe.

" Реклама на Малкото казино във Варна и рибарския пристан
Advertisement of the Small Casino in Varna and the fishermen pier.
# Хроника за варненския курорт
Varna resort Chronicle
$ Откриването на Деветата международна мострена изложба във Варна
The opening of the Ninth International Exhibition for Samples in Varna.
% Общинската омнибусна служба превозва туристите до Златни пясъци и Св. Константин.
The municipal bus service transports tourists to Golden Sands and St. Constantine.
"

& Параход “Сванетия“ доставя стоки по спогодба със СССР, посрещнат радушно от варненската общественост.
The Varna public welcomes the steamer Svanatiya delivering goods under an agreement with the USSR.

&

At the beginning of 1940 a trade agreement was effected between Bulgaria and the USSR. A Soviet commerce consulate was instituted in Varna. The city
port became a major trading point for arriving Soviet
goods and oil.
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• Despite the war, the seaside resort Varna
kept good levels of attendance.
• The cornerstone of the new Varna power
plant is laid.

1941
• Въпреки войната варненският курорт има добра посещаемост.
• Полага се основният камък на новата варненска електроцентрала.

When laying the new Varna power plant cornerstone Mayor Yanko Mustakov stated: ‘The Varna
thermal power plant is built on the sea canal
connecting the sea with the lake, just west of
the newly built municipal slaughterhouse. It is
intended to serve as well the entire territory of
Shumen region. The implementation of the project and the electrification of Varna electricity
district shall take place in unity and harmony
with the corporate goals and projects of the
Northern Bulgaria Directorate for Electricity
Supply.’

При полагане на основния камък на новата варненска
електроцентрала кметът инж. Янко Мустаков заявява: “Варненската термична електрическа централа се
строи на брега на морския канал, съединяващ морето
с езерото, непосредствено на запад от новопостроената общинска кланица. Планира се тя да обслужва
територията на цялата Шуменска област. Осъществяването на проекта и електрифицирането на Варненската електрификационна област става в пълно
единство и хармония с общите задачи и проекти на
Дирекцията за електроснабдяването на Северна България“.

!

$

Българи и чужденци се възползват от варненския курорт в последната година преди влизането на България във Втората световна война. Въпреки военните
действия курортът е посетен от гости от Румъния,
Гърция, Югославия, Германия и други страни.

Bulgarian and foreign tourists took advantage
of the seaside resort during the last year before
Bulgaria entered World War II. Despite hostilities,
the resort was visited by guests from Romania,
Greece, Yugoslavia, Germany, and other countries.

! Молебен при полагането на основния камък на новата варненска електроцентрала
Moleben and laying the cornerstone of the new Varna power plant.
" Варненският плаж, 1941 г.
The beach in Varna, 1941.
$ Фарът на нос Галата
The cape Galata lighthouse.
% Реклама на бюфета при фара “Галата“
Buffet advertisement at the Galata lighthouse.

"

& и ' Въпреки започналата война варненци и гостите на града се отдават на удоволствията от живота и морските бани.
Despite the war, Varna residents and guests of the city indulge in the
pleasures of life and sea baths.

%

&

'

61

1942
1944
• Забранява се ползването на курорта и плажовете.

Присъединяването на България на
1 март 1941 г. към воюващите страни във Втората световна война
слага край на развитието на варненския курорт, курортното строителство и благоустройството
в града и в живописния курорт Св.
Константин. Той е превърнат в
немски военен лагер, където са настанени германски войници. Красивите околности на града и плажната ивица са обявени за военна зона
и достъпът на плажуващи е ограничен. Стегнат в железните клещи
на военните, варненският курорт
престава да се посещава от чужди
летовници.
Създава се природният парк Златни пясъци.
!

$

"

• Prohibition to profit of the seaside resort and the beaches.

#

! и " Сведения на варненското курортно бюро за посещенията на
курорт Варна за периода 1932–1945 г.
Varna seaside resort bureau information about resort visits for the period
1932-1945.
# Кът от Морската градина с изглед към морето
Sea Garden corner with sea view.
$ Панорамна снимка на Варна. Поглед от катедралния храм “Св. Успение Богородично“ към морето.
Panoramic photograph of Varna. View from the cathedral Holy Assumption
to the sea.

The accession of Bulgaria on March 1, 1941 to the Axis and the Second World War halted the development of Varna as a seaside resort
in terms of resort constructions and public works in the city and in
the charming resort St. Constantine. The location was turned into a
German military camp housing German soldiers. The city beautiful
surroundings and beaches were stated military zone and beachgoers
access limited. Tangled in the military iron grip Varna as seaside resort
was no longer visited by foreign vacationers.
The Golden Sands Nature Park was instituted.
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• Restricting holidaymakers access.
• The People Maritime Union sets up children
recreation camps.

1945
• Ограничаване достъпа на летовници
• Народният морски съюз организира детски колонии.
!

Since September 1944 in Bulgaria took place
socio-political and economic changes which
blocked the country growth. The city authorities
considered to restrict holidaymakers access to
the beach in Varna.

След септември 1944 г. в България настъпват обществено-политически и стопански промени, които спират развитието на страната. Властите обсъждат
въпроса за ограничаването на достъпа на курортисти до плажа във Варна.
Народният морски съюз се грижи за укрепване здравето на децата и подрастващите. Той организира детски морски колонии и децата са основните летовници
във Варна.

"

The People Maritime Union caring to children and
juveniles health improvement set up children recreation seaside camps, so that the main holidaymakers in Varna ware children.

! Управата обсъжда ограничаването на достъпа на курортисти до плажовете на Варна.
The city administration informing about restricting the holidaymakers access to the beaches in Varna.
" Детска колония на варненския плаж
Children recreation camp on the beach in Varna.
# Статия във вестник “Народно дело“ за детските колонии,
организирани от Народния морски сговор.
An article in Narodno Delo newspaper about children recreation
camps set up by the People Maritime Union.

$

$ Информация за посещаемостта на морските бани през
курортния сезон
Information about seaside baths attendance in the holiday
season.
% Изглед на северните морски бани с водната пързалка
View of the northern seaside baths with the water slide.

#

%
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1946
1947
• Създадена е Варненската опера.
• Увеличава се посещаемостта на варненския курорт.
!

На 1 август 1948 г. е открита Варненската народна
опера с представлението “Продадена невеста“ на Б.
Сметана. Художествен ръководител на операта е известният български певец Александър Райчев. Първи
директор е Стефан Николов, диригент Руслан Райчев.
Първите представления на новия културен институт
са посрещнати с възторг от варненската общественост.
Санитарно-курортната дирекция при Министерството на народното здраве съобщава, че летуването на
морските и планинските курорти ще става без ограничения, без курортни листове и медицински свидетелства.

#

! Изглед от входа на северните морски бани към пристанището
и нос Галата
View from the entrance of the northern sea baths to the port and Cape Galata
" Заповед на Варненското комендантство на Народната милиция
за опазване на обществения ред по време на курортния сезон
The People Militia in Varna Commander Office order for keeping public
order during the holiday season.

"

$

• Instituting the Varna Opera.
• The attendance to Varna as seaside resort is growing in numbers.

# Петър Райчев, основател на Варненската опера
Petar Raichev, founder of the Varna Opera.

On August 1, 1948, the Varna National Opera starts its performing life with the
spectacle The Bartered Bride by B. Smetana. The opera artistic director was
the famed Bulgarian singer Alexander Raichev. Its first director was Stefan
Nikolov, and conductor - Ruslan Raichev. The first performances of the new
cultural institution were greeted with enthusiasm by the Varna public.

$ “Продадена невеста“ от Бедржих Сметана, първата постановка
на Варненската опера
The Bartered Bride by Bedřich Smetana is the first production of the Varna
Opera.

The Sanitary and Resort Directorate at the Ministry of Public Health announced
that holidays at the seaside and mountain resorts shall be allowed without any
restrictions, without need of resort access sheets, and medical certificates.
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1948
• Държавата създава ДСП “Балкантурист“.
• Откриване на летище Варна с въздушната линия София–Варна

След извършената национализация на хотелите в страната туризмът е издигнат в държавна политика и става
важен фактор в икономиката на града. С постановление
№ 6 от януари 1948 г. на Министерския съвет е създадено държавно стопанско предприятие “Балкантурист“,
което да развива вътрешния и международния туризъм в
страната и да организира екскурзии на българи в чужбина. На 15 април 1948 г. е създаден клонът на ДСП “Балкантурист“ – Варна. Към него са предадени съществуващото
жп бюро, хотел “Мусала“ с 82 легла, хотел “България“ със
102 легла и сладкарница “Палма“.

!

Варненското летище започва да се изгражда западно от
града през август 1947 г. Преди това то се е намирало
на южния бряг на Варненското езеро, западно от квартал
“Аспарухово“. Първоначално пистата е била грунтова, а
постройките дървени. Тържественото откриване става
на 9 май 1948 г. с въздушната линия София–Варна.

• The government establishes the state undertaking
Balkantourist.
• Inauguration of Varna Airport with the Sofia-Varna
airline service.
The nationalization of the hotels in the country made of
tourism sector in government policy and an important
factor in the city economy. With a decree dated January
6, 1948 the Council of ministers established the state undertaking Balkantourist with main business to develop
domestic and international tourism in the country and
organize tourist journeys of Bulgarians abroad. On April
15, 1948 was established Balkantourist regional directorate in Varna. The directorate took the management of
the existing railway ticket office, the Musala hotel with
82 beds, the Bulgaria hotel with 102 beds, and the confectionery Palma.
In August 1947 west of the city began the construction
if Varna Airport. Its previous location was on Lake Varna
southern shore, west of Asparuhovo neighborhood. The
initial runway was on soil and the buildings were wooden
constructions. The grand opening took place on May 9,
1948 with the first Sofia-Varna airline flight.

! Постановление на МС за създаване на ДСП “Балкантурист“,
6 януари 1948 г.
The Council of Ministers decree establishing the state undertaking
Balkantourist, January 6, 1948.
" Ячо Кабаивански, директор на ДСП “Балкантурист“
Yacho Kabaivanski, CEO of the state undertaking Balkantourist.
# Станко Вълчанов, началник “Хотели“ в ДСП “Балкантурист“
Stanko Valchanov, head of the Hotels department of the state undertaking Balkantourist.
$ В хотел “Мусала“ е настанена дирекцията на варненския клон
на ДСП “Балкантурист“.
Hotel Musala accommodated the state undertaking Balkantourist
regional directorate in Varna.
"

#

% Откриване на въздушната линия София–Варна, 9 май 1948 г.
Inauguration of the Sofia-Varna airline service, May 9, 1948.

%

69

• Agreement for holidaymakers from Czechoslovakia
were effected.

1949
• Сключени са договори за летуване на граждани от Чехословакия.

Between October 20, 1949 and October 20, 1956 the city was
named Stalin, after Joseph Visarionovich Stalin.
In the autumn of 1948 began the construction works on the
first hotel in the St. Constantine resort. It opened in 1949 and
was named Beach - Hotel № 1, and later renamed Rose. Simultaneously was built the restaurant Chernomorets.

От 20 октомври 1949 г. до 20 октомври 1956 г. градът носи
името Сталин, на името на Йосиф Висарионович Сталин.
През есента на 1948 г. започва строежът на първия хотел
в курорта Св. Константин. Той е открит през 1949 г. и е
именуван “Плаж – хотел № 1“, който по-късно е преименуван
на “Роза“. По същото време е построен ресторант “Черноморец“.

!

При национализацията държавата става собственик на
няколко чехословашки захарни завода и електроцентрали.
Ръководителите на двете държави решават България да
изплаща дълга от национализираните предприятия, като
приема чехословашки туристи, които да почиват в страната ни. През сезон 1949 г. ДСП “Балкантурист“ – Варна,
посреща гости от Чехословакия по линията на чехословашките профсъюзи УРО и РОХ. Пристигат за летуване 8
смени от 10 юни до 7 октомври 1949 г. Гостите са настанени в хотел “Роза“ в курорта Св. Константин и в хотелите
“Мусала“ и “Балкантурист“ във Варна.

#

During nationalization, the Bulgarian state acquired ownership
on several Czechoslovak sugar factories and power plants.
The two countries leaders agreed that Bulgaria would pay off
the debt to cover the nationalized enterprises by accepting
Czechoslovak tourists to spend their holidays in the seaside
resort. Since the 1949 season Balkantourist - Varna welcomed
guests from Czechoslovakia through the Czechoslovak trade
unions URO and ROH. Eight holiday shifts arrived from June
10 to October 7, 1949. The guests were accommodated in the
Rosa hotel in St. Constantine resort, as well as in the hotels
Musala and Balkantourist in Varna.

"

! Първият построен хотел в курорта Св. Константин – “Роза“
The first hotel built in the St. Constantine resort was Rose.
" Протокол между представителите на чехословашките профсъюзи и “Балкантурист“ за летуване на чиновници и работници от
Чехословакия
Protocol between the Czechoslovak trade unions and Balkantourist for
summer vacations of employees and workers from Czechoslovakia.
# Панорама на плажа и пристана в курорта Св. Константин
Panoramic view of the beach and the pier in St. Constantine resort.
$ и % Първите чешки туристи събират тен на плажа на пред
хотел “Роза“.
The first Czech tourists bronze on the beach in front of Rosa hotel.

$

%
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• The government focuses its care on the holidays of
children from Bulgaria and people democracy countries.

1950
• Държавата полага грижи за почивката на децата от България и
страните с народна демокрация.
През 1950 г. Варненската община и държавата
регламентират дейността на курорта Дружба.
Основните туристи, които посещават този
курорт и варненския плаж, са предимно неорганизирани българи. Отделя се голямо внимание на
летуването на децата от страната и социалистическите страни. Основните чужди посетители на курорта са чехи, словаци, поляци и германци.
Забелязва се повишен интерес към варненския
курорт.
За решаване проблемите на хората с опорнодвигателни и нервни заболявания във Варна се открива калолечебница.

!
"

In 1950 the Varna municipality and the government adopt rules
regulating tourist visits to Druzhba resort. Mostly individual
Bulgarians visit the resort and Varna beaches. Special attention
is focused on holidays of children from Bulgaria and the socialist
countries. Czechs, Slovaks, Poles, and Germans are by far the
vast majority of foreign tourists. The interest in the Varna as
seaside resort increases.
To meet the demand of people with musculoskeletal and
nervous diseases in Varna is established a healing mud clinic.
#
$

%

! Наредба на Градския народен съвет в гр. Сталин във
връзка с провеждане на курортния сезон
The City of Stalin People Council ordinance concerning the
holiday season.
" Група туристи пред ресторант “Черноморец“
A group of tourists in front of the restaurant Chernomorets.
# След приятния плаж туристите се хранят с апетит.
After the enjoyable beach the tourists demonstrate their
appetite.
$ Държавата осигурява летуване на децата в най-престижния морски курорт Дружба.
The state provides children with summer vacations in the most
prestigious seaside resort Druzhba.
% Курортът Дружба е любимо място за отдих и плажуване на децата от Чехословакия.
The Druzhba resort is a favorite place for recreation and sunbathing for children from Czechoslovakia.

73

• Hotel Odessos received the first holidaymakers in
1951.

1951
• През 1951 г. хотел “Одесос“ посреща първите летовници.

Още след 1949 г. интересът към варненския курорт
се увеличава. Хотел “Роза“ не може да приеме всички
желаещи да летуват. Част от тях трябвало да се
настанят в частни квартири във Варна. Това налага
ръководството на ДСП “Балкантурист“ да вземе решение през 1950 г. за следващия сезон да построи нов
хотел и да разшири ресторант “Черноморец“. Новият
хотел е наречен “Одесос“. Проектът е дело на екипа
на архитектите Николай Марангозов и Васил Тихолов.
През 1951 г. хотел “Одесос“ отваря гостоприемно вратите си за отмора на хилядите трудещи се от нашата и другите демократични страни.

"

From 1949 onward the attraction of the seaside resort Varna grows constantly. Hotel Rosa was not sufficient anymore
to accommodate all those willing to spend the summer in.
Some had to be lodged in private accommodations in Varna.
Thus the management Balkantourist decided in 1950 to build
a new hotel and enlarge the restaurant Chernomorets for
the next season. The new hotel is named Odessos. The design was the work of the two architects Nikolay Marangozov
and Vasil Tiholov. In 1951 the hotel Odessos opened its doors
to accommodate thousands of workers from Bulgaria and
other democratic countries.

! Репортаж във вестник “Сталинско знаме“ за летуването
на чехословашки деца в курорта Дружба
Newspaper Stalinsko zname (Stalin flag) report on Czechoslovak
children holidays in Druzhba resort.
" Хотел “Одесос“, арх. Николай Марангозов и Васил Тихолов
Hotel Odessos, architects Nikolai Marangozov and Vasil Tikholov.
# Репортаж от международния лагер на пионерите край гр.
Сталин
Newspaper report from the international pioneers camp near the
city Stalin.

!

$ Летуващите обядват в разширения ресторант “Черноморец“.
Vacationers lunch at the enlarged restaurant Chernomorets.

#

$
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• A puppet theater was opened in Varna.

1952
• Във Варна е открит Куклен театър.

!

През 1951 г. варненската общественост кани известния
кукловод, сценограф и режисьор Георги Сараванов да основе куклен театър във Варна. Той се отзовава и създава
актьорска трупа от начинаещи актьори. През август
1952 г. в салона на театър “Варненска комуна“ се играе
първият куклен спектакъл “Патенцето“ от Нина Гернет
и Тамара Гуревич. За сцена театърът ползва сградата на
бул. “Владислав Варненчик“, зад пощата. На 12 юли 1985 г.
Кукленият театър влиза в нова сграда в центъра на града, ценен архитектурен паметник, оригинално адаптиран за нуждите на театъра. През 1970 г. директорът и
художествен ръководител на театъра Йордан Тодоров
става инициатор и организатор на фестивала на куклените театри в България. От 1972 г. фестивалът се
превръща в международен под името “Златният делфин“.

#

$

In 1951 the community of Varna invited the prominent puppeteer, set designer and director Georgi Saravanov to establish a marionette theater in Varna. He accepted the invitation and set up an acting company of beginning actors. In
August 1952 in the hall of the Varna Commune Theater took
place the first puppet show The Duckling by Nina Gernet and
Tamara Gurevich. The theater had its stage in the building on
Vladislav Varnenchik Blvd., just behind the post office. On July
12, 1985, the Puppet Theater acquired its new building right in
the heart of the city center, a prized architectural landmark
adapted for the theater requirements. In 1970, the theater
director and artistic manager Yordan Todorov initiated and
coordinated the puppet theaters festival in Bulgaria. Since
1972, the festival grew into international with the name The
Golden Dolphin.

%

! Репортаж на в. “Сталинско знаме“, който популяризира местата за отдих
по Варненското крайбрежие.
Newspaper Stalinsko zname (Stalin flag) report promoting recreation places Varna
seaside coast.
" Варна, Морската градина
Varna, the Sea Garden.
# В зала “Съединение“ се играят първите представления на варненския Куклен
театър.
In the Saedinenie (Union) Hall took place the first shows of the Varna Puppet Theater.
$ и % Георги Сараванов, основател, директор, режисьор и сценограф на Варненския куклен театър в периода 1952–1958 г.
Georgi Saravanov, founder, manager, director and set designer of the Varna Puppet
Theater from 1952 to 1958.

"

& Новооснованият Куклен театър започва своите представления с пиесата
“Патенцето“ на Нина Гернет и Тамара Гуревич.
The new Puppet Theater began its shows performing the play The Duckling by Nina
Gernet and Tamara Gurevich.

&
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• Culture evening events in the pioneer camps.

1953
• Културни вечери в пионерските лагери

През 50-те години на XX век Варненската община организира летния отдих на пионерите от социалистическите страни в международния пионерски лагер
край град Сталин. Летуващите деца от различни националности се подготвят и изнасят концерти пред
своите другарчета, посветени на националните обичаи и традиции, на организирани специални вечери.
Пионерският лагер се посещава и от гостуващи туристи от различни страни, които изнасят концертни
програми пред децата. Тържествата стават израз на
нерушимата дружба между народите на братските
демократични страни.

#
$

In the 50s of the last century for the summer vacations of
the pioneers from the socialist countries the Varna municipality set up an International Pioneer Camp near the thencalled city of Stalin. At organized special culture evening
events children of different nationalities arranged and
played concerts dedicated to their national customs and
traditions in front of their friends. The pioneer camp was
also visited by vacationers of different countries, who also
offered concert programs to children. The celebrations expressed the enduring friendship between the peoples of the
comradely democracies.

!

"

! Концерт на летуващи полски артисти пред децата в
международния пионерски лагер
Vacationers Polish artists perform in front of children in the
International Pioneer Camp.
" На плажа
On the beach.
# Изглед от плаж на северните морските бани с известното рибарско мостче
View from the northern seaside baths beach with the famed
fishermen pier.
$ Плажът на курорт Варна
The beach of Varna seaside resort.
% Пионери от Корея, Франция, Унгария и Гърция в международния пионерски лагер
Pioneers from Korea, France, Hungary, and Greece in the International Pioneer Camp.

%
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1954
• Завършено е изграждането на Военноморското училище във Варна.
• Във Варненския курорт се чувства недостиг на места за летуващи.
През тази година са завършени сградите на Военноморското училище във Варна. След дълго скитане
най-после бъдещите навигатори и механици намират
своя уютен дом, където имат възможност да се обучават с последните постижения на военноморската
наука.
След изграждането и предаването в експлоатация
на хотелите “Роза“ и “Одесос“, разширяването на ресторант “Черноморец“, който със своите 2100 места
е най-големият в България, курортът Варна става
много известен. Броят на летовниците се увеличава
непрекъснато и започва да се чувства нужда от нови
хотели.
#
!

• The construction of the Naval Academy buildings in Varna is
completed.
• A shortage of accommodations for vacationers in the Varna
seaside resort.

This year are completed the buildings of the Naval Academy in Varna.
Following long years of peripatetic existence, the future maritime navigators and mechanics finally found their cozy home to study the latest
achievements of naval science.

! Сградата на Висшето военноморско училище – Варна, един
от символите на града
The building of the Naval Academy - Varna, one of the city landmarks.
" Общ излгед на плажа с крайбрежната алея
General view of the beach with the promenade.
# Изглед от хотел “Балкантурист“ (бивш “Лондон“)
View from Balkantourist hotel (formerly London).
"

$ Фоайето на хотел “Балкантурист“, летовище Варна
The lobby of Balkantourist hotel, Varna seaside resort.

$

After the construction and commissioning of the hotels Rosa and Odessos, with the enlarged restaurant Chernomorets, which with its 2100
seats was the largest in Bulgaria, the seaside resort Varna deservedly
acquired reputation as a leading one in the region. The number of holidaymakers constantly grew and so did the demand for new hotels.
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• Improvement of the city of Stalin
• Decree of the Council of Ministers for the
construction of the resort Varna and Golden Sands

1955
• Благоустрояване на гр. Сталин
• Постановление на МС за строителство на кк Варна и кк Златни пясъци

The Central Committee of the Bulgarian Communist
Party and the Council of Ministers issued a decree on
December 1, 1955 serving as guideline for accurate longterm development trend for Stalin city and the Black Sea
coast aiming to establish the region the next few years
as a primary, well-developed and arranged Black Sea resort center of national and international reputation. The
decree set trends for urban improvements, construction
of new hotels in the city and the Golden Sands, with special focus on water supply and sewerage, electrification
and design of a Primorski Park (present Sea Garden) for
recreation and cultural events.

С оглед да се даде правилна насока на град Сталин и Черноморското крайбрежие и да се утвърди в близките няколко години като първостепенен, добре благоустроен
и уреден черноморски курортен център от национално
и международно значение, ЦК на БКП и Министерският
съвет издават постановление от 1 декември 1955 г. за
благоустрояване на града, построяване на нови хотели
в града, в курортите Варна и Златни пясъци. Водоснабдяване, канализиране, електрифициране и създаване на
Приморски парк за отдих и култура.

!

Поставя се началото на изграждане на курортите
Дружба и Златни пясъци. Обявен е конкурс за проектиране на новия курорт Златни пясъци. Той е спечелен
от архитектите Георги Ганев, Рачо Стоянов, Дориян
Морозов, Милко Матеев. Цялостното проектиране на
кк Дружба се възлага на архитектите Коста Николов,
Никола Иванов и колектив.

#

The civil engineering works in the resorts Druzhba and
Golden Sands began soon after. An open competition for
the architectural design of the new Golden Sands resort
was staged. The team of architects Georgi Ganev, Racho
Stoyanov, Dorian Morozov, and Milko Mateev was awarded the assignment. The architectural design of Druzhba resort was awarded to the architects Kosta Nikolov,
Nikola Ivanov, and team.

! Хотел “Одесос“ в курорта Варна
Hotel Odessos in the seaside resort Varna.
" Статия във в. “Сталинско знаме“ за предпочитанията на
летовниците към плаж-хотел “Балкантурист“
An article in the newspaper Stalinsko zname (Stalin flag) details the
holidaymakers inclinations for the Balkantourist beach hotel.
# Репортаж във в. “Сталинско знаме“ за щастливо пионерско
лято, изкарано от децата в морския курорт Варна
Newspaper Stalinsko zname (Stalin flag) reports a happy summer
vacation for the children-pioneers in the seaside resort Varna.
"

$ Част от плажната ивица на курорта Варна
Beach section of the seaside resort Varna.

$
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• Decree on the construction of the seaside resorts near
Varna.
• Placing cornerstones of the Golden Sands resort hotels.

1956
• Указ за изграждането на курортните комплекси около Варна
• Първа копка на хотелите в комплекс Златни пясъци
За реализиране проектите по изграждането на курортните комплекси и благоустрояването на гр. Варна Президиумът на Народното събрание издава указ
470 от 11 декември 1956 г. В него е утвърден общият
градоустройствен план на града и крайбрежието от
местността Траката до местността Златни пясъци.
Поставя се началото на строителство на хотели в
кк Златни пясъци. Първата копка по строителството
е направена на 1 август 1956 г. За прогонване на змиите в района, освен специалисти се доставят около
300 таралежа, които се справят отлично с тях. За изграждането на Златни пясъци са предвидени 12 строителни етапа, които обхващат годините от 1956-а до
1967-а.

!

The Presidium of the National Assembly voted Decree 470 dated
December 11, 1956 ruling the projects implementation for civil engineering works in seaside resorts and landscaping of Varna. The
decree sanctioned the general urban plan including the city and
the seaside coast from Trakata locality to the Golden Sands. Thus
began the construction works for hotels in Golden Sands resort.
The cornerstone of the civil engineering works was placed on August 1, 1956. As the area was infected with snakes, the specialists
delivered some 300 hedgehogs to exterminate the reptiles, which
happened effectively. For the completion of the Golden Sands resort were planned 12 construction stages from 1956 to 1967.

#

During 1956 in the resort of Druzhba were built the hotels Chaika,
Prostor, and Bor. From 1956 to 1993 the seaside resort Varna was
named Druzhba, and after that year - St. St Constantine and Helen.

През 1956 г. в курорта Дружба са построени хотелите
“Чайка“, “Простор“ и “Бор“. От 1956 г. до 1993 г. курортът Варна е преименуван на курорт Дружба, а след
тази година – на Св. св. Константин и Елена.

! Хотел “Чайка“ в курорта Варна
Hotel Chaika in the seaside resort Varna.
" Хотел “Простор“ в курорта Варна
Hotel Prostor in the seaside resort Varna.
# Хотел “Изгрев“ в строеж
Hotel Izgrev under construction.
$ Строежът на ресторант “Златна рибка“
Building the restaurant Zlatna ribka.

"

% Репортаж във в. “Сталинско знаме“ за строителството в
комплекс Златни пясъци
The newspaper Stalinsko zname (Stalin flag) reports the advance of
civil engineering works in the Golden Sands resort.

$

%
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• The open air Summer Theater in the city Sea Garden opens for public.
• The people music festival is revived as Varna Summer music festival.
• Completion of the first stage of Golden Sands resort construction
works.

1957
• Открит е Летният театър в Морската градина.
• Възстановени са Варненските музикални тържества.
• Завършен е първият етап от строителството на кк Златни пясъци.
През 1957 г. е завършен първият етап от изграждането на комплекс Златни пясъци. В експлоатация влизат хотелите “Родина“ (“Обзор“),
“Изгрев“, “Сердика“ (“Лилия“), “Хоризонт“ (“Бисер“),
“Ялта“ (“Лазур“), “Дружба“ (“Морска звезда“), “Савоя“ (“Луна“) и “Дунав“ (“Сирена“). Те са разположени близо до бреговата линия. Открити са ресторантите “Калиакра“, “Морско око“, “Старият дъб“,
“Златната рибка“ и бар-сладкарница “Домино“.

In 1957 was completed the first stage
of Golden Sands resort construction
works. The hotels Rodina (Obzor),
Izgrev, Serdika (Lilia), Horizont (Biser),
Yalta (Lazur), Druzhba (Morska zvezda), Savoy (Luna), and Dunav (Sirena)
accommodated their first tourists. All
are located near the shoreline. Simultaneously open the restaurants Kaliakra, Morsko oko, Stariyat dub, Zlatna ribka, and the confectionery-bar
Domino.

#

След дълго прекъсване през 1957 г. е възстановен
фестивалът “Варненско лято“, който обхваща
най-широк спектър от изкуства. Фестивалът
трябва да задоволи интересът на варненци и гостите на курорта към културните развлечения.

$

After a long break in 1957 was revived
the Varna Summer music festival,
though including wide range of arts.
The festival aim is to satisfy the Varna residents and resorts guests demand for cultural entertainment.

!
"

! Летният театър
The open air summer theater.
" “Модерно“ превозно средство пред хотел “Морска
звезда“
‘Modern’ vehicle in front of the hotel Morska zvezda.

%
&

# Изглед от парк пред хотел “Сердика“
Park view in front of hotel Serdika.
$ Архитект Георги Ганев, проектант на кк Златни
пясъци
Architect Georgi Ganev, designer of Golden Sands resort.
% Хотел “Лазур“
Hotel Lazur.
& Хотел “Луна“
Hotel Luna.
' Хотел “Хоризонт“
Hotel Horizon.

'
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1957
• Откриване на Голямото казино

Голямото казино в Златни пясъци заема доминиращо положение над останалите сгради. В него
има места за 1500 души. Залата е с подвижен
покрив, който ще се използва при лошо време.
Осветлението е луминесцентно, кухнята е модерно обзаведена. Запазени са старите дървета, посадени и са нови. Много труд и добър вкус
са вложили при построяването на казиното арх.
Г. Ганев, автор на проекта, всички архитекти
и работници строители. Това казино е едно от
най-хубавите на Балканския полуостров.

$
&

!
! Хотел “Обзор“
Hotel Obzor.
" Изглед към ресторант “Казино“
View of the restaurant Casino.
# Хотел “Сирена“
Hotel Sirena.
$ През 1957 г. корабът “Дръзки“ е признат за най-известния и
велик кораб в българската военноморска история. През същата година е експониран пред Военноморския музей.
The destroyer Drazki was titled the greatest and most illustrious
ship in Bulgarian naval history in 1957. The same year the destroyer
was placed on exhibition in front of the Naval Museum.
% Световноизвестната оперна певица Катя Попова открива
възстановения фестивал “Варненско лято“ с изпълнение на
ролята на Маргарита във “Фауст“ от Гуно.
The acclaimed opera prima Katya Popova opened the revived festival
Varna Summer as Margarita in Charles Gounod Faust.

"

#

& Във възстановения фестивал “Варненско лято“ участват
певци и артисти от няколко държави, между които и Полша.
Singers and artists from several countries, including Poland, took
part in the revived festival Varna Summer.

%

• Grand Casino opening
The Grand Casino in Golden Sands
dominated the remaining buildings.
It had appropriate area for 1 500
people. The hall was provided with
mobile roof used in bad weather.
The lighting was fluorescent, the
kitchens furnished with modern appliances and utensils. The old trees
were conserved and new ones planted. A lot of work and fine sense have
been invested in the casino design
and construction by its architect G.
Ganev, project leader, all architects
in his team, and construction workers. This casino was one of the best
on the Balkan Peninsula.
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• Completion of the children playground with an
artificial lake in Varna Sea Garden.
• Completion of the second stage of Golden Sands
resort construction works.

1958
• Завършен е детският кът с езеро в Морската градина на Варна.
• Завършен е вторият етап от изграждането на кк Златни пясъци.

The children playground with an artificial lake in Varna Sea
Garden was open to the public, quickly turning into an attractive place for families.

Завършен е детският кът с езеро в Морската градина на Варна, което става привлекателно място за децата.

In 1958 was completed the second stage of Golden Sands
resort construction works. The hotels Mak, Yavor, Breza,
Temenuga, Zdravets, Iglika, Sinchets, and Lyulyak accommodated their first tourists. Facilities meeting the demand for
holidaymakers sports activities were open to the public.

През 1958 г. е завършен вторият етап
от изграждането на курортния комплекс
Златни пясъци. Построени са хотелите
“Мак“, “Явор“, “Бреза“, “Теменуга“, “Здравец“,
“Иглика“, “Синчец“ и “Люляк“. Изградени са
съоръжения, които да задоволяват спортните потребности на летуващите.

#

!
"

$

! Децата се радват на новите забавления
в Морската градина, на водните колела и
гребните лодки.
Children enjoy the new entertainments in the
Sea Garden artificial lake: water bikes and rowing
boats.
" Панорамен изглед на Златни пясъци с част
от плажната ивица и морето. С изглед към
хотел “Родина“
Golden Sands panoramic beach and sea view
overlooking hotel Rodina.
# Хотел “Родина“
Hotel Rodina.
$ Завършеният ресторант “Златната рибка“
The completed restaurant Zlatna ribka.
% Статия във в. “Народно дело“ за готовността на ДСП “Балкантурист“ да посрещне
многобройните туристи от чужбина
An article in the newspaper Narodno Delo stating
the capacity of Balkantourist to accommodate the
ever increasing numbers of foreign tourists.

%

91

• Opening the International House of Journalists

1959
• Откриване на Международния дом на журналистите

!

In 1959, by decision of the International Council of
Journalists and the Union of Bulgarian Journalists,
an International House of Journalists is built in the
Golden Sands resort. It consisted of one ten floors
and two four floors buildings. It served for holiday accommodations for Bulgarian and foreign journalists.
The house hosted symposia, seminars, and scientific
conferences. It quickly turned into a favorite place
for journalists all over the world.

През 1959 г. по решение на Международния съвет на
журналистите и Съюза на българските журналисти в
района на кк Златни пясъци е изграден Международен
дом на журналистите. Той се състои от една десететажна и две четириетажни сгради. Използва се за
почивна база на журналистите от България и чужбина.
В него се провеждат симпозиуми, семинари и научни
конференции. Той става любимо място за журналистите от цял свят.

In February and March 1959, for the first time in Bulgaria, took place a winter resort treatment at hotel
Mak in the Golden Sands resort.

През февруари и март 1959 г. за първи път в България
е проведено зимно курортно лечение в хотел “Мак“ – кк
Златни пясъци.
#
$

"

! Статия във в. “Народно дело“ за откриване на първия в
света почивен дом на журналистите
An article in the newspaper Narodno Delo announcing the opening of the world first holiday house for journalists.
" Международният дом на журналистите
The International House of Journalists.
# В комплекс Златни пясъци е открито модерно лятно
кино.
A modern open air summer cinema opened in the Golden Sands
resort.
$ Изглед от сладкарница “Албатрос“ в курорта Варна
View from the confectionery Albatross in the Druzhba resort.
% Реклама на Морското казино в гр. Варна
Promoting the Seaside Casino in Varna.

%

93

• Completion of the third stage of Golden Sands resort
construction works.
• Performers from abroad do concerts in Varna.

1960
• Завършен е третият етап от строителството на кк Златни пясъци.
• Чужди изпълнители изнасят концерти във Варна.

In July 1960 were commissioned the completed sites of the
Golden Sands third construction stage. The hotels Glarus,
Gladiola, Acacia, Tintyava, Perunika, Horizont, Breeze, and
Edelweiss, as well as the restaurants Krivata Lipa, Hemus
and Morski zvutsi opened for the public. A campsite for 200
tents spaces has been offered to campers.

През юли 1960 г. започва предаването на завършените
обекти от третия етап на строителство на Златни пясъци. В експлоатация влизат хотелите “Гларус“,
“Гладиола“, “Акация“, “Тинтява“, “Перуника“, “Хоризонт“,
“Бриз“ и “Еделвайс“, ресторантите “Кривата липа“, “Хемус“ и “Морски звуци“. Изграден е къмпинг за 200 палатки.

!

Since the end of the 50s of the last century, with the détente
in international relations, many western bands and individual artists perform concerts in Bulgaria.

В края на 50-те години на XX век, с разведряване на
международната обстановка, в България изнасят концерти много западни състави и индивидуални изпълнители.
"

#

! Хотел “Гларус“ и плажът към него
Hotel Glarus with the beach.
" Хотел “Еделвайс“
Hotel Edelweiss.
# Плажно настроение
Get the beach mood!
$ Световноизвестният естраден певец Марино Марини изнася концерти
във Варна и изпълнява специално композираната песен “Хубава Варна“, която
по-късно популяризира в цял свят.
The notorious pop singer Marino Marini did concerts in Varna and performed a specially composed song Beautiful Varna, which he later promoted all over the world.

$
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• The Bulgarian Feature Film festival Golden Rose
• The first cosmonaut Yuri Gagarin visits Varna.

1961
• Фестивал на българския игрален филм “Златната роза“
• Посещение на първия космонавт Юрий Гагарин във Варна
!

The Bulgarian Feature Film festival Golden Rose is instituted in 1961. The first festival included feature, documentary, popular science, and animation films. A jury of experts
awarded the prizes for best film with contemporary focus,
best screenplay, best director, best female and male performance. At the first Bulgarian Feature Film festival Golden
Rose the special prize is awarded to the feature film And We
Were Young of director Binka Zhelyazkova.

Фестивалът на българския игрален филм “Златната
роза“ е основан през 1961 г. Първото издание на фестивала включва игрални, документални, научнопопулярни
и анимационни филми. Специално жури определя наградите за най-добър филм на съвременна тематика,
най-добър сценарий, режисура, най-добро изпълнение
на женска и мъжка роля. На първия фестивал на българския игрален филм “Златната роза“ специална награда
печели филмът “А бяхме млади“ на режисьора Бинка Желязкова.
"

#

$

! Фестивалът на българския игрален филм “Златната
роза“ се превръща в най-посещаваното събитие през
годините.
The Bulgarian Feature Film festival Golden Rose grew into the
most visited culture event over the years.
" Посрещане на Юрий Гагарин, първия космонавт в света
Welcoming Yuri Gagarin, the first cosmonaut ever.
# Първият космонавт в света Юрий Гагарин произнася
реч пред митинг на варненските трудещи се.
The first cosmonaut Yuri Gagarin delivers a speech at a Varna
workers rally.
$ Статия за откриването на новия Културен дом на
транспортните работници
Newspaper article announcing the opening of the new Transport
Workers Culture House.
% Дом на културата на работниците от транспорта
“Ернст Телман“ във Варна
The Transport Workers Culture House Ernst Thälmann in Varna.

%
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• The tourist accommodation stock grows on.

1962

The tourist accommodation stocks in Druzhba and Golden
Sands resorts grows on with the hotels Astoria and Sofia. In
the city of Varna, next to the Sea Garden gate opens for the
public the high-end city hotel Varna (Odessos).

• Продължава изграждането на туристическата база.

The BGN 5 banknote exhibited view of the Golden Sands resort.

Туристическата база на кк Дружба и Златни пясъци се
обогатява с хотелите “Астория“ и “София“. Във Варна,
до входа на Морската градина е построен хотел “Варна“ (“Одесос“).
На банкнотата от 5 лв. е поставен изглед от Златни
пясъци.

$

!

! С изграждането на хотел “Варна“ (“Одесос“) градът се
сдобива с представителна сграда, където да отсядат
гости и туристи.
The hotel Varna (Odessos) provided the city with an high-end
accommodation place for guests and tourists.
" През 1962 г. на новата банкнота от 5 лв. е поставен
изглед от кк Златни пясъци.
The new BGN 5 banknote, emission 1962, exhibited the Golden
Sands resort.
# Отваря врати многоетажният хотел “Астория“.
The hotel Astoria opens for the public.
$ Снимка за спомен от плажа пред хотел “Астория“
A beach souvenir photo in front of hotel Astoria.

"

% Хотел “София“ с парка пред него
Hotel Sofia with the facing park view.

#

%
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• The hotels Mimosa, Malina, Morsko oko and the
Gorski kat restaurant open for the public.
• The 10 000th tourist from West Germany arrives.

1963
• Започват работа хотелите “Мимоза“, “Малина“, “Морско око“ и ресторант “Горски кът“.
• Посрещнат е 10-хилядният турист от Западна Германия.
Завършен е шестият етап от изграждането на
кк Златни пясъци, като са предадени за експлоатация
хотелите “Мимоза“, “Малина“, “Морско око“ и ресторант “Горски кът“.

The sixth stage of Golden Sands resort construction works
is completed and the hotels Mimosa, Malina, Morsko oko and
the Gorski kat restaurant open for the public.

#

По решение на Политбюро на ЦК на БКП започва строителството на Международния дом на учените във
Варна.

By decision of the Politburo of the Central Committee of the
Bulgarian Communist Party starts the building of the International House of Scientists in Varna.
The resort management welcomes the 10 000th tourist from
West Germany with a Bulgarian dance.

Ръководството на комплекса посреща 10-хилядния турист от ФРГ с българско хоро.

! Изглед от хотел “Морско око“ към плажа
View from the beach of hotel Morsko oko.
!

"

" Летуващи от хотел “Мимоза“ на път към плажната
ивица.
Vacationers from hotel Mimosa on their way to the beach.

$

%

# Илия Несторов – директор на ДСК “Балкантурист“,
посреща 10-хилядния турист във Варна.
Iliya Nestorov - CEO of Balkantourist welcomes the 10 000th
tourist in Varna.
$ Гостенката е посрещната за “Добре дошла“ с българско
хоро.
The guest welcome is a Bulgarian dance.
% Картичка на ресторант “Горски кът“
Leaflet of the Gorski kat restaurant.
& Реклама в пресата на ресторант “Горски кът“
Press promotion for the Gorski kat restaurant.

&
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• International Ballet Competition
• Golden Sands Car Rally

1964
• Международен балетен конкурс
• Рали “Златни пясъци“

From July 2 to July 13, 1964, in Varna was held the world first
International Ballet Competition. Galina Ulanova, acclaimed
internationally star of the Bolshoi Theater, chaired the international jury.

От 2 до 13 юли 1964 г. във Варна се провежда първият
в света Международен балетен конкурс. Председател на международното жури е световноизвестната
звезда на Болшой театър Галина Уланова.

!

The Bulgarian Automotive Club division in Varna organized in
1964 a car rally competition under the name Golden Sands.
It was held during the high tourist season in July and August
with the sponsorship of the state undertaking Balkantourist. Its goal was to promote the Golden Sands resort and
tourism in Bulgaria. The restaurant Cherven rak served as
headquarters of the rally.

Варненският клон на Българския автомобилен клуб
организира през 1964 г. рали състезание “Златни пясъци“. То се провежда през активния сезон юли и август под егидата на ДСП “Балкантурист“, откъдето
се осигуряват средства. Целта е да се рекламират кк
Златни пясъци и туризмът в България. Централата на
ралито е в ресторант “Червеният рак“.
"
#

! Издание по случай Първия международен балетен конкурс във Варна
Poster of the first international ballet competition in Varna
" Световноизвестната балерина Галина Уланова, председател на международното жури
The acclaimed ballerina Galina Ulanova, chairwoman of the
international jury.
%

# Красимира Колдамова и Ичко Лазаров от България представят конкурсната си програма.
Krassimira Koldamova and Ichko Lazarov, Bulgaria perform for
the competition.
$ Владимир Василиев, носител на голямата награда, и
Максимова в изпълнение от балета “Дон Кихот“ на Минкус
The Grand Prize winner Vladimir Vassiliev performs with Maximova Don Quixote by Ludwig Minkus.
% Клаудио Вила изнася концерт във Варна.
Claudio Villa concert in Varna.
& Илия Чубриков, един от българските участници в рали
“Златни пясъци“, който заема второ място в крайното
класиране.
Iliya Chubrikov, Bulgarian contestant in the Golden Sands Car
Rally ranged second in the final.

$

&
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• Eight new hotels and two restaurants open for the
public.
• The College of International Tourism is instituted.

1965
• Изградени са нови 8 хотела и 2 ресторанта.
• Открит е Полувисш институт по международен туризъм.

The civil engineering works in Golden Sands resort are completed in 1965. For the public open the hotels Moscow, Erma,
Metropol, Diana, Excelsior, Zornitsa, Slavey, Serdika, as well
the restaurants Madara and Morski dragon, and the tavern
Kosharite.

Курортният комплекс Златни пясъци придобива завършен вид през 1965 г. В експлоатация влизат хотелите “Москва“, “Ерма“, “Метропол“, “Диана“, “Екселсиор“,
“Зорница“, “Славей“, “Сердика“, ресторантите “Мадара“
и “Морски дракон“, механа “Кошарите“.
#

С разпореждане № 225 на МС учебният комплекс по
международен и стопански туризъм на ДСП “Балкантурист“ се обособява като Полувисш институт по
международен туризъм.

With the Council of Ministers order No. 225 the training
section for international and business tourism of the state
undertaking Balkantourist is established as a College of International Tourism.

! Хотел “Метропол“
Hotel Metropol.
" Дописка във в. “Народно дело“ за предадени хотели в
експлоатация
The newspaper Narodno Delo communicates the hotels open to
public.
!

# Хотел “Екселсиор“
Hotel Excelsior.

%

$ Механа “Кошарите“
Tavern Kosharite.
% Корабът на подводни криле “комета“ започва да обслужва
туристи и летовници по Българското Черноморие.
The marine comet serves tourists and vacationers trips on the
Bulgarian Black Sea coast.

$
&

'

& и ' Бар “Кукерите“
Bar Kukerite.

"

( Преподаватели и изследователи от Института по
международен туризъм на семинар в хотел “София“ – Златни
пясъци
Lecturers and scholars from the Institute of International Tourism
at a seminar in hotel Sofia, Golden Sands.

(
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• The Balkan Philatelic Exhibition Balkanphila.
• The First Balkan Film Festival.

1965
• Балканска филателна изложба “Балканфила“
• Първи балкански филмов фестивал

The Union of Bulgarian Philatelists (UBF) initiated
and held in 1965 a Balkan Philatelic Exhibition (Balkanphila). The host of the exhibition is the beautiful summer capital of Bulgaria – Varna. Philatelists
from six Balkan countries: Bulgaria, Albania, Greece,
Yugoslavia, Romania and Turkey presented their
collections. The exhibition was held from August 7
to 15, showing 360 selection exhibits, of which 55 in
the youth class. The success was so significant that
decision for future rotation of the Balkanphiles was
quickly taken.

По инициатива на Съюза на българските филателисти (СБФ) през 1965 г. се провежда Балканска
филателна изложба (Балканфила). Красивата лятна столица на България Варна приема изложители
и колекционери от 6 балкански страни: България,
Албания, Гърция, Югославия, Румъния и Турция. Изложбата се провежда от 7 до 15 август, показани
са 360 подбрани експоната, от които 55 в младежката класа. Успехът е значителен и решението
за бъдещо провеждане на Балканфилите на ротационен принцип е взето бързо.

!

! Изглед към хотел “Москва“ и морето
Seaside view with hotel Moscow.
" Марки, издадени във връзка с Балканската филателна изложба “Балканфила“.
Postage stamps emissions for the Balkan Philatelic Exhibition Balkanphila.
# Статистически сведения на ДСП “Балкантурист“
за посещенията на летовниците, българи и чужденци,
през периода 1957–1965 г.
Balkantourist statistics for Bulgarians and foreign holidaymakers visits between 1957 and 1965.

#

$ Марка, издадена във връзка с Балканската филателна изложба “Балканфила“.
Postage stamp issued for the Balkan Philatelic Exhibition
Balkanphila.
% Марка, издаденa във връзка с първия балкански
филмов фестивал.
Postage stamp issued for the first Balkan Film Festival.
"

& Хотел “Зорница“ в Златни пясъци
Hotel Zornitsa in Golden Sands.

$

%

&
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• The attraction bar Tsiganski tabor and the restaurant
Trifon Zarezan.
• The International House of Scientists.

1966
• Атракционът бар “Цигански табор“ и ресторант “Трифон Зарезан“
• Международен дом на учените
!

The completion of the ninth stage of Golden Sands resort
construction works concerned the so-called second line
of hotels. This year open for the public the hotels Warsaw,
Tsarevets, Berlin, Trapezitsa and the attraction bar Tsiganski
tabor.

Със завършването на деветия етап от изграждането на кк Златни пясъци се оформя втората линия на
курорта. През същата година са открити и влизат
в действие хотелите “Варшава“, “Царевец“, “Берлин“,
“Трапезица“ и бар “Цигански табор“.
Открит е Международният дом на учените “Фредерик Жолио-Кюри“, изграден по инициатива на Съюза на
научните работници в България и по решение на Световната федерация на научите работници. Намира се
в комплекс Дружба (днес Св. св. Константин и Елена).
Разполага с хотелска част, 5 зали за конференции,
закрит басейн, фитнес зала, балнеоцентър, панорамно кафене и собствен плаж. Домът е почивна база на
научните работници от цял свят. Тук се организират
международни и национални научни конференции.

"

#

The International House of Scientists Frédéric Joliot-Curie
opened for holidays and symposia of scholars at the initiative of the Union of Scientists in Bulgaria and by decision of
the World Federation of Scientists. It is located in Druzhba
resort (today St. St. Constantine and Helen). It has one hotel, five conference rooms, indoor pool, gym, spa, panoramic café, and private beach. The house is a holiday place for
scientists from all over the world. International and national
scientific conferences are frequently held in.

$

! На плажа пред хотел “Берлин“
On the beach in front of hotel Berlin.
" Рекламна дипляна на Международния дом на учените
“Фредерик Жолио-Кюри“
Promotion leaflet for the International House of Scientists
Frédéric Joliot-Curie.
# Реклама на атрактивния бар “Цигански табор“
Advertisement for the attraction bar Tsiganski tabor.
$ Ресторант “Трифон Зарезан“
The restaurant Trifon Zarezan.
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1967
• Посещение на генералния секретар на ООН У Тан в кк Дружба

При посещението си в курорта Дружба генералният
секретар на ООН У Тан заявява: “Имах възможност да
разгледам крайбрежието и нека ми бъде позволено да
кажа, че никъде другаде не съм виждал такава красива
природа, чуден ландшафт, прекрасен пейзаж и архитектура в хармония. Трябва да кажа, че това ще спомогне за интензивното развитие на туризма. Както
знаете, развитието на туризма е предмет на особено внимание на Общото събрание на ООН“.
Открит е хотел “Амбасадор“ и е създаден ансамбъл
“Златни пясъци“.

#
!
$
"

%

• The UN Secretary General Wu Tan visits
Druzhba resort.

$ Хотел “Шипка“ в курорта Златни пясъци
Hotel Shipka in the Golden Sands resort.

While on visit in the Druzhba resort, UN Secretary General Wu Tang stated: ‘I had the opportunity to explore the seaside, and let me
say that I have never seen such beautiful nature, wonderful landscapes, beautiful scenery
and architecture in harmony anywhere else. I
have to add that this will contribute to tourism intensive development. As you know, the
development of tourism is a subject of special
attention for the UN General Assembly.’

% Атракция с воден скутер пред плажа на хотел “Златна
котва“ в Златни пясъци
Water scooter on the beach of hotel Zlatna kotva in Golden Sands.

The Ambassador hotel opens for the public and
is founded the artistic troupe Golden Sands.

! Приказен кът от курорта Дружба
Magical corner in Druzhba resort.
" Разговори на генералния секретар на ООН У Тан с ръководството на ДСП “Балкантурист“
The UN Secretary General Wu Tan in discussion with the management of Balkantourist.
# Изглед от морето към хотелите “Амбасадор“ и “Москва“
Sea view to the hotels Ambassador and Moscow.
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• A Planetarium is built in Varna.
• The Palace of Culture and Sports opens for the
public.

1968
• Изграден е Планетариум във Варна.
• Открит е Дворецът на културата и спорта.

In the early 60s of the last century evolved the idea for the
construction of an astronomy complex in Varna. The works
on the building began in 1964 on a project of architect Kamen
Goranov. The astronomy complex opened for the public on
May 22, 1968. It consists of a planetarium, an observatory,
and a tower with Foucault pendulum. By decision of the
Council of Ministers the complex was named after the Polish
astronomer Nicolaus Copernicus.

Идеята за астрономически комплекс във Варна се заражда в началото на 60-те години на XX век. Изграждането на сградата започва през 1964 г. по проект на
арх. Камен Горанов. Комплексът е открит на 22 май
1968 г. Той се състои от планетариум, обсерватория
и кула с махалото на Фуко. С решение на Министерския съвет комплексът е кръстен на полския астроном Николай Коперник.

!

! Общ вид на варненската обсерватория “Николай Коперник“
General view of the Nicolaus Copernicus observatory in Varna.
" Статуя на Николай Коперник. Скулптор Атанас Далчев
Statue of Nicolaus Copernicus by the sculptor Atanas Dalchev.

През 1966 г. правителството решава да се построи
универсална спортна зала. Строителството започва
на 28 октомври 1966 г. по проект на колектив, ръководен от арх. Стефан Колчев. Уникалното за България
съоръжение е реализирано за 18 месеца. Залата е открита на 16 септември 1968 г. В нея от 22 септември
се провежда научната сесия на Международната федерация на стоматолозите. Дворецът се превръща в
една от емблематичните сгради на Варна. Той става
средище на международни и национални фестивали,
конгреси, изложения, панаири, изложби и многобройни
спортни прояви. Дворецът превръща Варна в европейски център във всички области на живота.

$
%

In 1966, the government took decision for the construction
of an universal sports palace. The civil engineering works
began on October 28, 1966 on a project of a team led by
architect Stefan Kolchev. The unique facility for Bulgaria is
completed in 18 months. The palace opened for the public
on September 16, 1968. The conference of the International
Dental Federation has been held there since September 22.
The palace was quickly transformed into one of the most
iconic landmarks of Varna. It serves as a center of international and national festivals, congresses, expositions, fairs,
exhibitions, and great variety of sporting events. The palace
helped Varna to grow into an European center in all walks
of life.

# Пощенска марка, издадена във връзка с 56-ата сесия на Международната стоматологическа федерация
Postage stamp commemorating the 56th session of the International Dental Federation.
$ Близо до морето е издигнат един от символите на Варна – Спортната зала.
One of Varna landmarks the Palace of Culture and Sports is erected near the city sea
shore.
% Конгресът на Международната стоматологическа федерация, с който се открива Спортната зала.
The congress of the International Dental Federation took place in the city Palace of Culture
and Sports.
& Във връзка с конгреса е открита най-модерната стоматологична поликлиника в
страната.
To celebrate the congress for the public opens the most modern dental clinic in Bulgaria.

"

#

&
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1968
• Хотели в Златни пясъци
• Новата модерна морска гара Варна
През 1968 г. е открита морска гара Варна. Тя е уникално
съоръжение за приемане на пасажери, пристигнали по
море. Триетажният комплекс осигурява панорама към
морето, има ресторант, магазини и офиси, а в непосредствена близост до него се намира модерно яхтено пристанище.

%

"
!
$

&
#
(
! Хотел “Велико Търново“
Hotel Veliko Tarnovo.

'

• Hotels in Golden Sands.
• The new modern Maritime station in Varna.

" и # През свободното си време летовниците се отдават
на забавление.
Out of the beach holidaymakers chose among variety of entertainments
$ Изглед от Златни пясъци
The Golden Sands resort.
%, &, ', ( Снимки на морската гара
Images of the Maritime station.

In 1968 is inaugurated the Maritime station - Varna. It is a distinctive
facility serving sea passengers. The three floors building open to sea
views from all sides has a restaurant, shops and offices, and a modern
marina.
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1969
• Завършва строителството на кк Златни пясъци
• Четвъртото световно първенство по художествена гимнастика
През 1969 г. кк Златни пясъци придобива завършен вид.
Построени са хотелите “Плиска“, “Камчия“ и “Перла“.
Луксозният хотел “Интернационал“ отваря врати в
Златни пясъци по повод домакинството на страната
на няколко авторитетни международни форума. Осемнадесететажният хотел е изграден по всички международни стандарти с конферентни зали, магазини,
игрални казина, нощен бар, сладкарница, закрит плувен
басейн с олимпийски размери, спа и зала за спектакли
и прожекции.

!

Във Варна се провежда Четвъртото световно първенство по художествена гимнастика. На него триумфират българските гимнастички. Мария Гигова
става абсолютен шампион на първенството. Ансамбълът на България завоюва първо място.
! Хотел “Перла“ 		
Hotel Perla.			

" Хотел “Интернационал“
Hotel International.

# Снимка за спомен
A memory photo.
$ Мария Гигова, абсолютен шампион по художествена гимнастика
Maria Gigova, world champion in rhythmic gymnastics.
% Челната тройка на световното първенство: Мария Гигова,
Нешка Робева и Красимира Филипова
The World Cup top three: Maria Gigova, Neshka Robeva, and
Krasimira Filipova.
& Ансамбълът на България - световни шампионки
The Bulgaria rhythmic gymnastics team - world champions.

"

#

' Марки, издадени по повод Световното първенство по художествена гимнастика във Варна.
Postage stamps issues commemorating the World Rhythmic Gymnastics Championship in Varna.

$

%
&

'

• The Golden Sands seaside resort construction works are
near completion.
• The Fourth World Championship in rhythmic gymnastics.
In 1969 the Golden Sands seaside resort has already a finished
look. The hotels Pliska, Kamchia, and Perla were completed.
The luxury hotel International in Golden Sands is opened for the
public to host several important international forums. The eighteen floors hotel complies with all international standards being
provided with conference rooms, shops, casinos, night bar, pastry shop, indoor Olympic size swimming pool, spa, and concerts
and movies hall.
The Fourth World Championship in rhythmic gymnastics was
held in Varna. It was a Bulgarian gymnasts triumph. Maria Gigova won the individual champion prize of the championship. The
Bulgarian team won also the first place.

117

1970
• Рали “Златни пясъци“ става международно.
• Благоустрояване на Варна
Рали “Златни пясъци“ през май 1970 г. придобива статут на международно рали. Състезанието стартира
и финишира в кк Златни пясъци. Маршрутът обхваща
цяла България през Стара планина, София и Родопите.
Пилотите изминават над 2000 км със седем скоростни етапа. Първите победители в ралито са Р. Алтенхаймер – пилот, и Херман Колер – навигатор, и двамата
от ФРГ, с кола “Порше 911“. Ралито се провежда и през
следващите години.

!
"

! Логото на рали “Златни пясъци“
The Golden Sands Rally Logo.
" Етап от рали “Златни пясъци“
A stage of the Golden Sands Rally.
# Статия във в. “Народно дело“ за благоустрояването
на Варна
An article in Narodno Delo newspaper detailing on Varna
landscaping.
$ Панорамен изглед от Варна
Panoramic view of Varna.
% Във Варна ще се изгражда Музей на здравето
A Healthcare Museum is established in Varna.

#

$

%

• The Golden Sands Rally was confirmed an
international one.
• Landscaping in Varna.
In May 1970 the Golden Sands Rally was confirmed international rally. The competition had
its start/finish line in Golden Sands. The route
toured the entire Bulgarian territory through
the Balkan Mountains, Sofia, and the Rhodopes.
The pilots covered over 2000 km in seven speed
stages. The first winners of the rally were Reiner
Altenheimer – driver with the navigator Hellenz
Koller, both from West Germany, with a Porsche
911. The rally was held in the coming years.
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1971
• Започва строителство на клинично-оздравителни домове.

След приключването на строителството на хотелската база ръководството на ДПС “Балкантурист“ и
Министерството на народното здраве пристъпват
към изграждане на клинично-оздравителни комплекси. За целта е разработена специална програма.

!

$

%

&

'

"

! Изглед от Златни пясъци
Golden Sands view.
" Реклама за провеждане на “Мис Златни пясъци“
Miss Golden Sands promotional notice.
# Оздравителен дом на Министерството на народното здраве
Healthcare center of the Ministry of Public Health.
$ и % Победителките в конкурса “Мис Варна-71“
The winners of the contest “Miss Varna-71“

#

& и ' Кк Златни пясъци ежегодно провежда Нептунови тържества за развлечение на своите гости.
The Golden Sands resort entertained its guests with the annual Neptune celebrations.

• Begin the construction works of clinical rehabilitation
houses.
Following the completion of planned hotel buildings, the Balkantourist management and the Ministry of Public Health
initiated plan to the construction of clinical rehabilitation
houses. A purpose program has been drafted to cope with
the plans.

121

• Discovery of the Varna Chalcolithic
necropolis.
• The first international puppet festival Golden
Dolphin.

1972
• Откриване на Варненския халколитен некропол
• Първият международен куклен фестивал “Златният делфин“
Варна пази в своя Археологически музей
най-старото обработено злато на света
(5000 г. пр.н.е.). То е открито случайно по
време на строителни работи през 1972 г.
Археологическият обект е един от най-забележителните и значими паметници за
праисторията на Балканите и Европа. Разкрити са 294 гроба, като някои от тях се
отличават с изобилие от златни предмети.
Това дава основание на българските учени да
предполагат, че в Халколита се е извършвало металообработване и че на Балканите са
се появили наченки на държава и на царска
институция. Откритите златни предмети
са над 3000 на брой, а теглото им надвишава
6 кг.

!

"

#

През октомври 1972 г. тържествено е открит първият международен фестивал на
българската куклена пиеса “Златният делфин“. Той подкрепя и отстоява българската
куклена драматургия. Провежда се на всеки
3 години в началото на октомври във Варна.
Първите носители на наградата през 1972 г.
са куклен театър “Шверч“ – Бялисток, Полша,
с пиесата “Веселите петлета“ на Атанас
Мочуров, и Куклен театър – Варна, с пиесата
“Максимка“ на Йордан Тодоров.

$

! Инвентар от гроб 4 на варненското
халколитно съкровище
Inventory from Varna Chalcolithic necropolis
grave 4.

The Archaeological Museum in Varna houses the
oldest processed gold in the world (5000 BC). It was
discovered by chance during civil engineer works in
1972. The archeological site is one of the most remarkable and significant prehistory monuments on
the Balkans and in Europe. In total are excavated 294
graves, some containing large numbers of gold objects. Bulgarian scholars conclude that metalworking was regular in Chalcolithic and proto-states with
emerging royal institutions appeared in that period
in the Balkans. There are over 3000 discovered gold
objects weighing more than 6 kg.
In October 1972 took place the grand opening of the
first international puppeteers festival with the performance of the Bulgarian puppet play The Golden
Dolphin. The festival serves to promote and protect
the Bulgarian puppet drama. It is held in Varna
every three years in early October. The first award
winners in 1972 were the Bialystok Puppet Theater,
Poland, with the play The Merry Roosters by Atanas
Mochurov, and the Puppet Theater - Varna, with the
play Maximka by Yordan Todorov.

" Златни апликации от гроб 36 на варненския халколитен некропол
Gold applications from Varna Chalcolithic
necropolis grave 36.
# Златни гривни, намерени в гроб 43
Gold bracelets found in grave 43.
$ Инвентар от гроб 4 на варненското
халколитно съкровище
Inventory from Varna Chalcolithic necropolis
grave 4.
% Гроб 43 и откритите в него скелет и
погребални предмети, показани в Археологическия музей
Grave 43 with the skeleton and objects found in
it, as displayed in the Archaeological Museum Varna.
& Кукли от пиесата “Веселите петлета“ на
Атанас Мочуров, която печели голямата награда на международния фестивал “Златният
делфин“.
The Merry Roosters by Atanas Mochurov
puppets awarded with the grand prize at the
international festival Golden Dolphin.

%

&
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1973
• Посещение на чужди делегации в курортните комплекси
• X олимпийски конгрес заседава във Варна.
Придобили световна известност, Варна и варненските курорти Дружба и Златни пясъци се посещават от редица
правителствени делегации от Франция, Гърция, Кувейт и
др. Те остават очаровани от природните дадености, които са вплетени в хотелите и заведенията на курортните
комплекси.
Заседавалият във Варна X конгрес на Международния олимпийски комитет поставя ново начало в развитието на
олимпийското движение.
$

#
%
! Френският министър-председател Пиер Месмер пред хотел
“Шипка“
The French Prime Minister Pierre Messmer in front of hotel Shipka.
!
"

" Президентът на Гърция Георгиус Караманлис в ресторант
"
“Кошарите“
The Greek President Konstantinos Georgios Karamanlis in the restaurant Kosharite.
# Участници в конгреса на Международния олимпийски комитет
във Варна
Participants in the International Olympic Committee (IOC) congress in
Varna.
$ Барелеф, увековечаващ X конгрес на МОК
Bas-relief commemorating the 10th IOC Congress.
% Статия във в. “Народно дело“ “Спортът в служба на мира“
Article in Narodno Delo newspaper ‘The sports serving the peace.’
& Логото на конгреса
The congress logo.
' Пощенски марки, издадени по повод конгреса.
Postage stamps dedicated to the 10th IOC Congress.
( Яхтклуб – Златни пясъци
The Yacht Club in Golden Sands.

(

&

'

• Foreign delegations visits to the seaside resorts.
• The 10th Olympic Congress meets in Varna.
Enjoying worldwide reputation Varna and the Varna seaside resorts of Druzhba and Golden Sands were visited by a number of government delegations
from France, Greece, Kuwait, and others. Officials visitors were charmed by
the nature intertwined with the resorts hotels and restaurants.
The 10th Congress of the International Olympic Committee meet in Varna to
mark a new beginning in the Olympic movement development.
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1974
• В центъра на Варна е обособена пешеходна зона
• Новата модерна автогара

!

"

По проект на арх. Матей Матеев, арх. Благовеста Матеева, инж. Любен Софкаров през
1974 г. е открита сградата на
автогара Варна. Тя е ситуирана на терен по магистралата
Варна-София. Приемната е решена като обща зала, която
обединява всички обслужващи
гишета. Интериорът е представителен, на стените се откроява пано от каменна мозайка
“Хората и морето“, създадено
от художниците Чавдар Пашев
и Веселина Дангорска.

#

• A dedicated pedestrian zone is separated in Varna.
• The new modern intercity bus station.

! Неузнаваем облик придобива площад “9 септември“ (днес “Независимост“).
Негови стопани са пешеходците, които преминават безпрепятствено.
The square September 9th (today Nezavisimost square) with its distinctive look.
" Автогарата е една от вратите на град Варна.
The intercity bus station is one of Varna access doors.
# Слънчевият часовник в Морската градина – една от емблемите на града
The sundial in the Sea Garden - one of the city landmarks.

In 1974 took place the grand opening of the Varna intercity
bus station designed by a architects Matei Mateev and
Blagovesta Mateeva, and engineer Lyuben Sofkarov. The
building is located just off the Varna-Sofia highway. The reception hall is designed to serve the counters for all routes.
The interior is imposing with a stone mosaic wall panel ‘The
People and the Sea’ by the artists Chavdar Pashev and Veselina Dangorska.
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1975

$

• Посещение на чужди правителствени делегации в Златни пясъци
• Международна конференция “Славянските култури и Балканите“
В курортния комплекс Златни пясъци от 15
до 20 септември се провежда Международна
научна конференция “Славянските култури и
Балканите“. Конференцията е организирана
под егидата на ЮНЕСКО, от Комитета за
култура и изкуство и Института за балканистика при БАН. Тя е посрещната с голям
интерес от български и чужди научни работници, които присъстват на конференцията, изнасят доклади и съобщения.

%

&
"
! Министър-председателят на Гърция на посещение във Варна
The Greek Prime Minister visit to Varna.
" Изглед от Златни пясъци
Golden Sands view.
# Бруно Крайски, канцлер на Австрия, разглежда Златни пясъци
Bruno Kreisky, Austrian chancellor, visits Golden Sands.
$ Рекорд за туристическия сезон
Tourist season record.

!

#

% и & Сборникът “Славянските култури и Балканите“ и отзив за проведената конференция
The collectanea The Slavic Cultures and the Balkans and reference for the
scientific conference.

• Foreign government delegations visits in the Golden Sands.
• The International conference The Slavic Cultures and the
Balkans.

The International scientific conference The Slavic Cultures and the
Balkans was held in the Golden Sands resort from September 15
to 20. The conference was planned under the patronages of UNESCO, the Committee for Culture and Arts, and the Institute of Balkan
Studies at the Bulgarian Academy of Sciences. The conference was
greeted with great interest by Bulgarian and foreign scholars who
attended the conference and read research reports and papers.
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1976
• Откриване на Аспаруховия мост
• Подготовка за околосветското плаване на кап. Георги Георгиев
Нарасналите стопански и туристически
връзки между Северна и Южна България
принуждават правителството да започне изграждането на мост, който да
осъществява връзката на Варна с Бургас и Южна България чрез прехвърлянето
на двата канала, свързващи морето с
езерото. Мостът е проектиран от Димитър Димитров, дължината му е 2050
м, ширина 21 м, височина 52 м. Пуснат е
предсрочно в експлоатация на 8 септември 1976 г. Открит е от председателя на
Държавния съвет Тодор Живков. Благодарение на внушителните си размери. Аспаруховият мост се е превърнал в един
от символите на град Варна.

$

&

• The Asparuhov Bridge opens for the public.
• Captain Georgi Georgiev preparation
for circumnavigation.
!

!, ", # С откриването на Аспаруховия мост
се увеличават търговските и туристическите връзки на Варна и Южна България
The Asparuhov Bridge opening eases the business
and tourist connections of Varna and Southern
Bulgaria.
$ и % Капитан Георги Георгиев решава да
осъществи околосветско плаване.
Captain Georgi Georgiev decides for circumnavigation.
"

#

& Изглед от курорта Дружба
Resort Druzhba view.

%

Increasing business and tourist connections between Northern and Southern Bulgaria forced the government to start the
civil engineering works on a bridge to connect Varna with Burgas and Southern Bulgaria by stepping over the two channels
connecting Varna lake with the Black sea. The bridge designer
is architect Dimitar Dimitrov, it is 2050 m. long, 21 m. wide and
52 m. high. The bridge was commissioned ahead of schedule
in September 1976. It was opened to the public by the State
Council Chairman Todor Zhivkov. Thanks to its impressive size
the Asparuhov Bridge became one of the landmarks of Varna.
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1977
• Откриване на грандхотел “Варна“

#

$

%

• Grand hotel Varna opens for the public.

"

!

Нарасналият авторитет на курортните комплекси Дружба и Златни пясъци налага изграждането на представителен хотел. Строителството на такъв е започнато от шведската фирма
“ABV“ по поръчка на ДПС “Балкантурист“. Хотелът е десететажен, с оригинална архитектура и суперлуксозни стаи, апартаменти и ресторанти. Разположението на хотела е уникално, просторни
вътрешни пространства и великолепна градина създават славата му на идеално място за организиране на всякакъв вид събития: спортни и модни форуми, изложби, симпозиуми на национално и
международно ниво. Открит е на 22 април 1977 г.

! Вестник “Народно дело“ съобщава за откриване на грандхотел “Варна“.
The Narodno Delo newspaper reports Grand hotel Varna opening for the public.
" Изглед от грандхотел “Варна“
Grand hotel Varna view.
# и $ Моменти от откриването хотела
The Grand hotel openings celebrations.
% Панорамен изглед на курорта Дружба и грандхотел “Варна“
Panorama of Druzhba seaside resort and Grand hotel Varna.

The increasing reputation of Varna seaside resorts Druzhba and
Golden Sands required the building of a high-class hotel. Balkantourist awarded the construction to the Swedish company ABV.
The hotel has ten floors with appealing architectural outlook
and super-luxury rooms, apartments, and restaurants. The hotel
location is unique, its spacious interiors and magnificent garden
building its repute as an ideal location for all kinds of events:
sports and fashion forums, exhibitions, symposia on national
and international level. It opened for the public on April 22, 1977.
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• The high-end city hotel Cherno more.

1978
• Открит е представителният хотел “Черно море“.

!

The high-end city hotel Cherno more opened
for the public on May 24, 1978. It is designed
by architect Simeon Dimitrov. The building
has 18 floors and dominates the city center.
It is located in the pedestrian zone downtown Varna. The gate entrance to the Sea
Garden is just meters away from the hotel.
In its immediate area are many culture and
historic city sightseeing, the beach central
admission, many restaurants and entertainment.

На 24 май 1978 г. във Варна е открит
представителният хотел “Черно
море“. Проектиран е от архитект
Симеон Димитров. Сградата със своите 18 етажа доминира над градското
ядро. Разположен е в пешеходната
зона в идеалния център на гр. Варна.
Само на метри от хотела се намира
главният вход на Морската градина.
В непосредствена близост са голяма
част от културните и историческите забележителности на града, централният вход на плажа и много заведения за хранене и развлечения.

"
#

$

! Представителният хотел “Черно море“
The high-end city hotel Cherno more.
" Морското казино и градината – любимо
място за варненци и гостите на града
The seaside casino and the Sea Garden - a
favorite place for Varna residents and city
guests.
# Композиция с изглед от Военноморския
клуб, бул. “Княз Борис І“ (бул. “Ленин“), пристанището
City postcard with views of the Navy Club, Knyaz Boris I Blvd. (then Lenin Blvd.), and the port.
$ Бул. “Христо Ботев“ след преустройството
Hristo Botev Blvd. after the reconstruction
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1979
• Световен фестивал на анимационния филм

"

#

$
!

Световният фестивал на анимационните филми е основан през 1979 г. по инициатива на Международната асоциация на анимационното кино. От 1981 г. е под патронажа на международната фондация “Людмила Живкова“.
Девизът на фестивала е “Хуманизъм, движение, красота“. На наградения филм се присъжда голямата награда
“Златният кукер“. Фестивалът е биенале и се провежда
всяка нечетна година.

• International Animation Films Festival.
! Част от журито на Фестивала на анимационните филми
Jury members at the Animation Films Festival.
" Логото на фестивала, дело на Доньо Донев
The festival logo by Donyo Donev.
# Наградени творци
Awarded artists.
$ Карикатури на участници във фестивала
Sketches of festival participants.

The International Animation Films Festival is established in 1979 upon proposal of the International Animated Films Association. Since 1981 it is held
under the patronage of the Lyudmila Zhivkova International Foundation.
The festival motto is ‘Humanism, drive, beauty.’ The award-winning film
gets the Golden Mummer Grand Prize. The festival is a biennial and is held
every odd year.
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• Cruise ships visit Varna.
• Varna residents and city guests enjoy famous music
bands.

1980
• Круизни кораби посещават Варна.
• Варненци и гости се наслаждават на известни музикални състави.

!

За задоволяване потребностите на гостите, настанени в кк Дружба, кк Златни пясъци и гр. Варна, се организират екскурзии с хеликоптер “Ми 8“ над кк Слънчев
бряг, кк Албена, Варна и др. Организират се самолетни
екскурзии до Истанбул, Бейрут, Мамая, Москва. Интерес у туристите предизвиква обиколката на България
с екскурзии до София, Велико Търново, Котел, Жеравна,
Рилския манастир и др. ДСП “Балкантурист“ използва
корабите “Несебър“ и “Варна“, с които се извършват
обиколки по Средиземноморието и Черно море.

Flying tours with helicopter Mi 8 over the seaside resorts
Sunny Beach and Albena are offered to guests of Druzhba,
Golden Sands, and Varna. Airplane trips are open to Istanbul,
Beirut, Mamaia, and Moscow. Bulgaria tours with visits to Sofia, Veliko Tarnovo, Kotel, Zheravna, Rila Monastery, and other
national landmarks are popular among tourists. Balkantourist managed the cruise ships Nessebar and Varna on tours
in the Mediterranean and the Black Sea.
$
%

! Пътническият кораб “Варна“
The cruise ship Varna.

"
#

" На варненската морска гара акостира пътническият
кораб “Стокхолм“, на борда на който плават туристи от
няколко държави.
The cruise ship Stockholm docked at the Varna maritime station
with tourists from many countries.
# Шах на открито
Open-air chess game.
$ Гостува един от най-известните състави през 80-те
години – “Матия Базар“.
One of the most famous 80’s band Matia Bazar.
% Плакат на световноизвестния състав “Supermax“
Concert poster of the acclaimed band Supermax.
& Японските принц и принцеса се разписват в почетната
книга на кк Златни пясъци.
The Japanese prince and princess sign the honorary guests book
of Golden Sands resort.

&
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• Tina Turner concert in Varna.
• The first International Graphics Biennial in Varna.

1981
• Тина Търнър пее във Варна.
• Във Варна се поставя началото на Международното биенале на графиката.
!

Варна успява да “събори“ Берлинската стена още през
1981 г., когато в града се провежда първото Международно биенале на графиката. То е организирано по идея
на художника Стоимен Стоилов. Всичко се случва с
подкрепата на властта, нещо почти нечувано за онова време. Журито селектира над 600 графични творби на 138 художници от 16 държави от Европа, Азия и
Америка. За първи път на брега на морето се срещат
художници от Изтока и Запада. Сред чуждестранните
участници са едни от най-големите имена в графиката: проф. Адолф Фроне, проф. Албин Бруновски, Владимир Гаджович, проф. Винцент Хлоджник, Иржи Неделе,
Хосе Ернандес, Кармело Гонзалез, Януш Каш, Херман
Хеблер, Джузепе Дзигайна, Акиро Куросава, Тошиба Йоджизуми, Карл Георг Хирш.

Varna broke the Berlin Wall in 1981, when the first International Graphics Biennial took place in the city. It was planned
upon the artist Stoimen Stoilov idea. The jury selected more
than 600 graphics by 138 artists from 16 countries in Europe, Asia, and America. Artists from East and West met for
the first time on seaside. Among foreign participants listed
the names of some of the most renowned graphic artists:
Prof. Adolf Frohne, Prof. Albin Brunovsky, Vladimir Gadzhovic,
Prof. Vincent Hlodzhnik, Jiri Nedele, Jose Hernandez, Carmelo
Gonzalez, Janusz Cash, Hermann Hebler, Giuseppe Dzigawna,
Akiro Kurosa Jizumi, Carl Georg Hirsch, and more.
"

! Рок легендата Тина Търнър изнася концерт във Варна на 21
май 1981 г.
The legendary rock singer Tina Turner on stage in Varna on May
21, 1981.
" Част от участниците в Първото биенале на графиката
във Варна. Логото на Биеналето и графики, представени на
него.
Participants in the First Graphics Biennial in Varna. The biennial
logo and presented graphics.
# Стоимен Стоилов, инициатор за организирането на Международното биенале на графиката във Варна
Stoimen Stoilov, initiator of the International Graphics Biennial in
Varna.

#
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• An Aquarama water slide was built for tourists in the
Golden Sands resort.
• Prince Philip and Richard Nixon visits to Golden Sands
resort.

1982
• В кк Златни пясъци е изградена пързалка тип “Акварама“.
• Посещения на принц Филип и Ричард Никсън в кк Златни пясъци
!

Световната известност на варненските курорти
ги прави желан обект на посещение. Почти всички
чуждестранни делегации, които посещават България
през лятото, разглеждат известните курорти. Голяма чест за кк Златни пясъци е посещението на американския президент Ричард Никсън и принц Филип.

The reputation of Varna resorts established them as desired
places to visit. Almost all visiting foreign delegations to Bulgaria in the summer stopover in the famous resorts. For the
Golden Sands was special honor to welcome the visits of the
US President Richard Nixon and Prince Philip.
"

! Изградената водна пързалка тип “Акварама“ в кк Златни
пясъци доставя радост и удоволствие на деца и възрастни.
The Aquarama water slide in Golden Sands provides joy and pleasure to children and adults.
" Принц Филип, съпруг на кралицата на Великобритания
Елизабет II, говори на конгрес на Международния олимпийски
комитет.
Prince Philip, husband of Queen Elizabeth II, speaks at a congress
of the International Olympic Committee.
# Снимка за спомен с президента на САЩ Ричард Никсън с
фолклорния състав “Златни пясъци“
The Golden Sands Folklore Ensemble memory photo with the US
President Richard Nixon.
$ Във варненските курорти в продължение на 3 дни гостуват деца от 53 страни, участвали в международната
асамблея “Знаме на мира“.
Children from 53 countries participants in the International
Assembly Flag of Peace visited Varna resorts for three days.

#

$

%

&

% Снимка с автограф за спомен от посещението на президента на САЩ Ричард Никсън в Златни пясъци на 2 юли 1982 г.
An autograph photo remembering the US President Richard Nixon
visit to Golden Sands on July 2, 1982.
& Каменните пързалки и кулата за скокове във вода пред
хотел “Лилия“, Златни пясъци
The diving tower in front of hotel Lilia, Golden Sands.
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• Commissioning of the water treatment plant of Golden
Sands resort.
• The tourist exchange Vacation is set up.

1983
• Влиза в експлоатация пречиствателната станция на кк Златни пясъци.
• Организиране на туристическа борса “Ваканция“
За опазване на околната среда и водите през юли
1983 г. на територията на кк Златни пясъци е открита пречиствателна станция. Чрез нея всички отпадни
води, идващи от заведенията и хотелите на курортния комплекс, се пречистват и се вливат в морето.

!

For sake of environmental and water protection in July 1983
was commissioned a dedicated water treatment plant for the
territory of Golden Sands resort. All wastewater from the resort restaurants and hotels was thoroughly treated and flown
into the sea.
$

Повишеният интерес на чуждите туристи към нашите курорти и усиленото търсене на туристически услуги дават идеята на ТК “Балкантурист“ да организира в хотел “Интернационал“ в курорта Златни пясъци
първата национална туристическа борса “Ваканция“.
Изложителите са държавни морски и планински курорти. Чрез туристическите борси се регулира пазарът
и се осигуряват туристи за сезона. През следващите
години борсата се премества в София.

The growing demand of foreign tourists for holidays in our resorts and diversified requests for tourist services are met by
Balkantourist with the organization in hotel International at the
Golden Sands resort of the first national tourist exchange Vacation. The state sea and mountain resorts exhibited their offers
at the exchange. The tourist exchanges aimed to control the
market and provide tourists accommodations for the season.
For the following years the tourist exchange moved to Sofia.
'

%
! Представители на фирма “Интертурист“ на посещение в
Златни пясъци
Intertourist company staff on a visit to the Golden Sands resort.

&

" Представителката на фирма от Германия при откриването на туристическия сезон в ресторант “Кошарата“
The tourists supervisor of a Germany company at the holiday
season opening in the restaurant Kosharata.
"
#

# Представители на чужди туристически фирми и служители на “Балкантурист“ – София, работили за кк Златни
пясъци
Foreign tourist companies supervisors and Balkantourist – Sofia
staff working for Golden Sands resort.
$ и % Панорама от Златни пясъци
Panorama views of Golden Sands resort.
& Знойният пек привлича туристите в прохладните заведения.
The cool taverns appeal tourists in the burning heat.
' Най-щастливи от посещението на плажа са децата.
The children are the happiest one on the beach.
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• The city Dolphinarium opens for the public.
• The training sailboat Kaliakra docks in Varna.

1984
• Открит е Делфинарумът.
• Във Варна акостира учебният платноход “Калиакра“.

!

"

Сред най-любимите и предпочитани съвременни атракции в морската ни столица Варна е посещението
на Делфинариума. Варненският делфинариум е уникално атракционно съоръжение, единственото на Балканския полуостров. Модерната сграда с оригинална
съвременна архитектура и футуристична конструкция се намира в северната част на Морската градина.
Сградата е проектирана от колектив, ръководен от
арх. Симеон Саралиев. Построена е за рекордно кратък
срок от 7 месеца и е открита на 19 август 1984 г. Тя
разполага с 3 амфитеатрално разположени трибуни
с 1200 места. В средата на зрителските трибуни се
намира голям басейн с диаметър 12 метра и дълбочина
6 метра. Първите делфини пристигат във Варна през
1984 г. от кубински делфинариум, като преди това са
уловени във водите на Карибско море край Гватемала.
Днес екипът от треньори, лекар и биолог се гордеят,
че под неговата професионална грижа и при отлично
създадени условия за живот появата на потомство
във Варненския делфинариум е нормална практика.
Ражданията на делфини в изкуствена среда се смята
за изключително събитие.

%

The visit to the Dolphinarium ranks among the most favorite
and preferred entertainments in our sea capital Varna. The
city Dolphinarium is a unique attraction, the only one on the
Balkan Peninsula. The building has original architecture design with futuristic construction located in the northern part
of the Sea Garden. The construction is designed by a team
with leader architect Simeon Saraliev. It was erected in a
record short period of seven months and was opened for
the public on August 19, 1984. The structure has three amphitheatric stands with a total of 1200 seats. In the middle of
the stands is placed a large pool with 12 meters of diameter
and 6 meters deep. The first dolphins arrived in Varna in 1984
from a Cuban dolphinarium and caught in the Caribbean
near Guatemala. Today, the team of coaches, a doctor and a
biologist are proud that with their professional care and in
excellent living conditions, the offspring in the Varna Dolphinarium is a standard practice. However one should not forget that the birth of dolphins in an artificial environment is
still considered an exceptional event.

#
$

! Модерната сграда на Делфинариума
The modern building of the Dolphinarium
", # и $ Във Варна пристигат делфини, които след обучение започват
своите представления.
Dolphins arriving in Varna are first trained and then perform in front of the public.
% и & На варненския кей акостира купената от Полша баркентина
“Калиакра“.
The training sailboat Kaliakra bought from Poland docks on Varna quay.

&
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• Celebrating the Tourism Day.
• Opening of the History of Medicine Museum.

1985
• Честване Деня на туризма
• Откриване на Музея по история на медицината
!

August 27th - Celebration day for organized tourism in Bulgaria. The tourism businesses celebrate that day.
"

27-ми август - Ден на организирания туризъм в България. Празнуват всички предприятия, които се занимават с туристическа дейност.
Музеят по история на медицината в гр. Варна е създаден през 1985 г. Той се помещава в красива сграда
– паметник на културата. Тя е построена през 1869 г.
с дарение на Параскева Николау. Сградата винаги е
функционирала като заведение за здравни нужди. Тук
се е помещавал и Варненският общински майчин дом.

The History of Medicine Museum in Varna is established in
1985. It is housed in a beautiful building, cultural heritage
monument. Its building was funded by Paraskeva Nikolaou
in 1869. The building has always functioned as a healthcare
facility. The Varna Municipal Maternity Hospital was shelter
for a period there.

%
&

! До края август варненските курорти са посетени от
милион туристи.
By the end of August the resorts around Varna have been visited
by a million tourists.
" Варненските курорти са най-търсената дестинация за
летуване.
The Varna resorts are the most popular holiday destination.
# Водната пързалка на варненския плаж
The water slide on the beach in Varna.

#

$ 27 август се чества като Ден на организирания туризъм
в България.
August 27 celebration day for organized tourism in Bulgaria.
% Параскева Николау, един от големите дарители на Варна
Paraskeva Nikolaou, one of the great donors of Varna.
& Построената със средства на Параскева Николау болница
е превърната в Музей по история на медицината.
The hospital funded by Paraskeva Nikolau is turned into a History
of Medicine Museum.

$

' Военноморският музей – Варна
The Naval Museum – Varna.

'
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1986
• Откриване на новата сграда на Фестивалния и конгресен център – Варна

!

Една от знаковите сгради на Варна – Фестивалният и
конгресен център – е открита на 16 юли 1986 г. Автор
на проекта е арх. Косьо Христов. Още от откриването
ù тук се провеждат престижни събития в сферата на
изкуството и културата в града. Организират се научни срещи, конференции, семинари и др. ФКЦ е лицето
на България в редица международни организации. Едни
от най-престижните събития, на които ФКЦ е съорганизатор, са Фестивалът на българския игрален филм
“Златната роза“, Международният музикален фестивал
“Варненско лято“, Варненският театрален фестивал,
Международният балетен конкурс и други. От 1993 г.
ФКЦ става инициатор и организатор на Международния филмов фестивал “Любовта е лудост“, който успява
да се превърне във визитна картичка на българската
култура в световен мащаб.

"

#

$
!, ", #, $ Изгледи от курорта Дружба
Views from Druzhba resort.
% Концерт в залите на Фестивалния и конгресния център
Concert in a Festival and Congress Center (FCC) hall.
& Новооткритият Фестивален и конгресен център
The recently opened Festival and Congress Center.

%
&

• Opening to the public of the new building Festival
and Congress Center in Varna.

One of Varna iconic buildings - the Festival and Congress
Center, opened to the public on July 16, 1986. The project
design is by architect Kosyo Hristov. Since its opening the
center has housed many significant art and culture events.
These also include scientific meetings, conferences, seminars, etc. The FCC represents Bulgaria in a number of international organizations. Some of the most high-status events
with FCC as co-organizer, are: the Bulgarian Feature Film
Festival Golden Rose, the International Music Festival Varna
Summer, the Varna Theater Festival, the International Ballet Competition, and others. Since 1993 the FCC initiated and
manages the International Film Festival Love is Folly, which
grew to be a Bulgarian culture business card worldwide.
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• The Golden Sands Resort celebrates its 30th
anniversary.

1987
• Курортът Златни пясъци чества 30-годишнина.

In 1987 Balkantourist organized a big celebration for the
30th anniversary of the Golden Sands. At the dedicated
meetings the company reported that the Golden Sands is
established as the main seaside resort in Bulgaria attracting tourists from all over the world with its clean sand and
cool sea water, as well as sea entertainment such as tennis
courts, volleyball and basketball playgrounds, horse riding,
billiards clubs, slots and bowling alleys. Founded in 1973 the
Golden Sands Yacht Club offers a modern, well equipped water ski school, diving courses, sailing and surfing lessons,
spearfishing and variety of fishing equipment. The number
of tourists increases each and every year.

През 1987 г. ТК “Балкантурист“ организира голямо
честване на 30-годишнината от създаването на
кк Златни пясъци. На тържественото събрание се
отчита, че кк Златни пясъци е основният морски курорт на България, който привлича туристи от цял
свят с чистия пясък и прохладната морска вода, морските развлечения като тенис кортове, волейболни
и баскетболни игрища, конна база, билярдни клубове,
ротативки и боулинг зали. Създаденият през 1973 г.
яхтклуб “Златни пясъци“ предлага модерно оборудвано
училище по водни ски, курсове за водолази, училище по
ветроходство и сърф, екипировка за подводен риболов
и риболов с въдица. Броят на туристите ежегодно се
увеличава.
#

%

"

!

! Статия за честването на 30-годишнината на туристическия комплекс “Блакантурист“ – Златни пясъци
Article about the celebration of Balkantourist Golden Sands tourist resort 30th anniversary.
" Детският басейн в кк Златни пясъци
The children pool in Golden Sands resort.

$

# Картичка с изгледи от кк Златни пясъци
Postcard with Golden Sands resort view.
$ и % Изглед от плажната ивица в Златни пясъци
Views from Golden Sands beaches.

153

• Varna seaside resorts are an established
international tourist destination.

1988
• Варненските курорти са международна туристическа дестинация.

"

The year 1988 marks the peak of the tourist business association Balkantourist, including the Druzhba and Golden
Sands resorts. The company stated itself as leading economy sector for the Municipality of Varna, providing jobs
and livelihood for a large part of the city population and its
region, thus contributing with large amounts in the municipal income. Thanks to the working teams efforts, the good
advertising and successful management, the Druzhba and
Golden Sands resorts established themselves an integral
part of the tourist destinations for major tour operators in
Europe and the around the world.

#

!

Туристическото сдружение “Балкантурист“, което
включва курортите Дружба и Златни пясъци, през
1988 г. достига своя връх. То се превръща във водещ
сектор на икономиката на Община Варна, който осигурява поминък на голяма част от населението на града
и региона и допринася значителни приходи в общинския
бюджет. Благодарение на усилията на работните екипи, добрата реклама и успешното управление, курортите Дружба и Златни пясъци се превръщат в неразделна
част от туристическите дестинации на големите
туроператори в Европа и света.

! Варна в края на 80-те години
Varna in the late 80’s.
" Кк Златни пясъци
The Golden Sands seaside resort.
# Изглед от курорта Дружба
View from Druzhba seaside resort.
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1989
• Преход на България към демокрация и пазарна икономика
• Създава се първата частна авиокомпания в България – “Ер Виа“
На 10 ноември 1989 г. стартира преходът на България към демокрация и пазарна икономика, което е предпоставка за промени в собствеността, в начина на управление и възможности
за частна инициатива.
През 1991 г. се създава първата частна авиокомпания в България - “Ер Виа“, която оперира предимно чартърни полети от
Варна и Бургас за немските туроператори Некерман-Thomas
Cook, TUI и др. Впоследствие разширява дейността, като
предлага в неактивния сезон самолетите си на други авиокомпании за използване по света.

• Bulgaria transition to democracy and market economy.
• Establishment of the first private airline in Bulgaria - Air Via.

!
"

On November 10, 1989 starts the Bulgaria transition to democracy
and market economy, marking deep changes in ownership and governance, and opening opportunities for private initiative.
In 1991 is established the first private airline in Bulgaria - Air Via,
operating charter flights from Varna and Burgas for German tour
operators Neckermann-Thomas Cook, TUI, and others. Subsequently,
it expanded its activities by offering its aircraft to other airlines for
use during the off-season.

! и " Самолети на “Ер Виа“ на летище Варна
Air Via planes at Varna airport.
# Митинг във Варна на 10.11.1989 г.
Rally for democracy in Varna on November 10, 1989.

#
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• Establishment of Riviera Holiday Club.
• The World Tourism Organization held a regional meetingsession in the Riviera Holiday Club.

1990
• Създава се ваканционен клуб “Ривиера“.
• Във вк “Ривиера“ се провежда Регионална среща-заседание на Световната
туристическа организация.

%

"

In 1990 in a magnificent park with of 12 ha (120 dka) is established the
Riviera Holiday Club as legal descendant of the former People Republic
of Bulgaria government holiday resort. Its former House No. 7 is renovated following privatization to the current five-star hotel Imperial.
The hotel Oasis interior is renovated, while the hotels Lotus and Nymph
are partially refurbished and the four-star Riviera Beach I and Riviera
Beach II are newly constructed.
The same year the World Tourism Organization held a regional meeting-session in the Riviera Holiday Club.

#

През 1990 г. се създава ваканционен клуб “Ривиера“, правоприемник на бившата почивна
база на Правителството на НРБ, която е разположена сред разкошен парк с площ от 12
хектара (120 дка). След приватизацията се реновира бившият Дом 7 в настоящия петзвезден хотел “Империал“. Интериорно е реновиран и хотел “Оазис“, а “Лотос“ и “Нимфа“
частично, както и са построени четиризвездните “Ривиера Бийч I“ и “Ривиера Бийч II“.
!

През същата година във вк “Ривиера“ се провежда Регионална среща-заседание на Световната туристическа организация.

&



! Хотел “Империал“, вк “Ривиера“
Hotel Imperial, Riviera Holiday Club.
" Вход хотел “Империал“, вк “Ривиера“
Entry gate to hotel Imperial, Riviera Holiday Club.
# Кафе-сладкарница в хотел “Империал“, вк “Ривиера“
Cafe-confectionery in hotel Imperial, Riviera Holiday Club.
$ Панорамна снимка на вк “Ривиера“
Panoramic photo of Riviera Holiday Club.
% Външен басейн на хотел “Ривиера Бийч“, вк “Ривиера“
Outdoor pool of hotel Riviera Beach, Riviera Holiday Club.
& и  Празненства по случай 15 години вк “Ривиера“, 2006
Festivities celebrating the 15th anniversary of Riviera Holiday Club, 2006.

$

 Лоби на хотел “Ривиера Бийч“, вк “Ривиера“
Lobby of hotel Riviera Beach, Riviera Holiday Club.
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1991
• Световно първенство по борба
• Световно първенство по кикбокс

• Основано е дружество “Св. св. Константин и Елена“ АД.
• Световно първенство по корабомоделизъм

Дружеството “Св. св. Константин и Елена“ АД е основано през
1991 г. като наследник на първия български морски курорт и
ДСП “Балкантурист“, след което е приватизирано през 2003 г.

!

Курортният комплекс Св. св. Константин и Елена е най-старият български черноморски курорт. Предишното му име Дружба
(от 1957 до 1992 г.) е все още доста популярно не само сред
варненци, а и в цяла България. Намира се на 10 км северно от гр.
Варна, по пътя Варна – кк Златни пясъци. Теренът е разположен върху естествена тераса на морето, висока около 10–15 м,
с богата естествена зеленина и многогодишна широколистна гора. В комплекса има седем топли минерални извора, което дава възможност за развитие на балнеолечението целогодишно. Плажната ивица на курортния комплекс е с дължина
над 3.5 км.
През последните години тук са реализирани мащабни инвестиции във връзка с развитието на курорта като целогодишна дестинация за морски, спа, балнео, уелнес и кулинарен туризъм. Освен нови хотели и ресторанти, в Св. св. Константин и
Елена са изградени също жилищни комплекси от затворен тип
или апарт-хотели, с възможност за туризъм или за постоянно
пребиваване. Строителството им е продиктувано от голямото търсене на ваканционни имоти тип “второ жилище“ от
англичани и руснаци. Много от старите хотели са реконструирани, модернизирани и с пристроени басейни.

"
#
! Плажната ивица на Св. св. Константин и Елена, 1991 г.
The beach strip in St. St. Constantine and Helen, 1991.
" Откритият минерален басейн в курорта, 1991 г.
The outdoor mineral pool in the resort, 1991.
# и $ Плажната ивица на Св. св. Константин и Елена, 1991 г.
The beach strip in St. St. Constantine and Helen, 1991.

$

• Establishment of the tourist company St. St. Constantine and Helen AD.
• International Ship Modeling Championship.

• World Wrestling Championship.
• World Kickboxing Championship.

In 1991 was established the tourist company St. St. Constantine and Helen AD as successor of the first Bulgarian sea resort and the tourist
company Balkantourist, later privatized in 2003.
St. St. Constantine and Helen is the oldest Bulgarian Black Sea resort. Its previous name Druzhba (from 1957 to 1992) is still quite popular and
in use not only among Varna residents but throughout Bulgaria. It is located 10 km north of Varna right on the way Varna - Golden Sands. It
sits on a natural terrace, about 10-15 m higher than the sea, with magnificent greenery and perennial deciduous forest. The resort has seven
hot mineral springs, which secure spa treatment throughout the year. The resort borders a coastline with an area of about 14 734 sq.m and
average width of 36 sq.m.
In recent years, large-scale investments have improved significantly the resort landscaping turning it in a year-round destination for maritime, spa, wellness, and culinary tourism. In addition to new hotels and restaurants, in St. St. Constantine and Helen are also erected residential complexes of closed type, apart-hotels, allowing tourism or permanent residence. The construction of such buildings satisfied the great
demand for holiday properties of second home by British and Russian buyers. Many of the old hotels have been reconstructed, modernized
and have functional swimming pools.

161

• Tourism and Leisure Fair.
• International Jazz Festival Varna Summer.
• International Music Festival Discovery.
• International Folklore Festival Varna Summer.

1992
• Панаир на туризма и свободното време
• Международен джаз фестивал “Варненско лято“
• Международен музикален фестивал “Откритие“

• Международен фолклорен
фестивал “Варненско лято“

!

The Tourism and Leisure Fair is managed by Tourexpo-Varna AD
and the Varna Tourist Chamber in partnership with the Ministry of
Economy and the Municipality of Varna. This was the second largest
tourist fair in Bulgaria and was held annually until 2008. Several
municipalities, tourist resorts, tour operators, tourist services businesses participated with stands, while in the discussions sections
are invited both prominent experts in tourism and municipal and
state institutions staff. Agents of the largest American certification
company in tourism - TTI (The Travel Institute) took part in the 2005
fair.

Организатори на Панаира на туризма и свободното време са
“Турекспо-Варна“ АД и Варненската туристическа камара с
партньорството на Министерството на икономиката и Община Варна. Това е второто най-голямо туристическо изложение в България и се провежда ежегодно до 2008 г. Участие с щандове вземат общини, туристически комплекси, туроператори,
фирми, обслужващи туризма, а в дискусионния блок се канят
както изявени научни работници в областта на туризма, така
и общински и държавни институции. За първи път в България на
есенното издание на панаира през 2005 г. участват представители на най-голямата американска сертификационна компания,
работеща в сферата на туризма - TTI (The Travel Institute).

The International Jazz Festival Varna Summer” is held in late July
and early August. It is initiated by the Ukrainian saxophonist and
jazzman Anatoliy Vapirov. The festival is set up by the Municipality of
Varna and the association Varna Jazz Society. Until 2000 the festival
was held in the Festival and Congress Center, and since - in the
Archaeological Museum courtyard.

Международният джаз фестивал “Варненско лято“ се провежда в края на юли и началото на август. Създаден е по инициатива на украинския саксофонист и джазмен Анатолий Вапиров.
Основни организатори на фестивала са Община Варна, както
и сдружението “Варненско джазово общество“. До 2000 г. фестивалът се провежда във Фестивалния и конгресен център, а
след това – в двора на Археологическия музей.

"
#

The International Folklore Festival Varna Summer was set up by the
Municipality of Varna. It is held every year in August. Folk ensembles
and groups for authentic folklore from all over the world are welcomed. More than 150 folk ensembles with over 15 000 participants
from 50 countries in Europe, Asia, Africa and America have participated in its more than 27 years old history.

Международният фолклорен фестивал “Варненско лято“ е учреден по инициатива на Община Варна. Провежда се всяка година
през август. Участие вземат ансамбли и групи за автентичен
фолклор от цял свят. В над 27-годишната му история са участвали повече от 150 фолклорни ансамбъла с над 15 000 участници
от 50 държави от Европа, Азия, Африка и Америка.
! Шествие на участници в Международния фолклорен фестивал
“Варненско лято“
Parade of participants in the International Folklore Festival Varna Summer.
" и # Международен джаз фестивал “Варненско лято“
International Jazz Festival Varna Summer.
$ и % Панаир на туризма и свободното време
Tourism and Leisure Fair.

$

%
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1993
• Mеждународен филмов фестивал
“Любовта е лудост“

• Изложение “Всичко за вашия хотел“
• Mеждународен театрален фестивал “Варненско лято“

Провежда се първото изложение “Всичко за вашия хотел“, организирано от варненската фирма “Ню Болкан турс“ и проведено във фоайето на хотел “Империал“ във Ваканционен клуб
“Ривиера“. Впоследствие мероприятието става ежегодно и се
преименува на “Трите ключа“ с място на провеждане Двореца
на културата и спорта
!

"

#
$

Международният театрален фестивал “Варненско лято“ е
основан по инициатива на Българската асоциация за театър
съвместно с Община Варна и Министерството на културата.
Първите му издания се състоят от селекционирани български
спектакли, след 1995 г. той се превръща в международен форум
и предлага съпътстваща програма под формата на работни
ателиета, изложби, конференции, семинари и др.
Във филмовия фестивал “Любовта е лудост“ се излъчват
най-новите продукции в света на седмото изкуство. Всяка
година се представят над 90 игрални филма от българската и
световната филмова листа. Традиционно над 200 души са официалните гости на фестивала, включващи елита на българското кино и изтъкнати чужди творци, кинокритици и киножурналисти, като се акредитират и над 50 водещи български
медии.
E

&

! Плакат на Международния театрален фестивал
“Варненско лято“, 1993 г.
Poster of the International Theater Festival Varna
Summer, 1993.
" Плакат на Международния театрален фестивал
“Варненско лято“, 2020 г.
Poster of the International Theater Festival Varna
Summer, 2020.
# Представление на пл. “Независимост“ по време
на Международния театрален фестивал, 2017 г.
Show on Nezavisimost Square within the International
Theater Festival, 2017.
$ Драматичен театър “Стоян Бъчваров“ - Варна.
Сцена “Филиал“
Varna Theater Stoyan Bachvarov. Branch stage.
% Плакат на Международния филмов фестивал
“Любовта е лудост“, 2020 г.
Poster of the International Film Festival Love is Folly,
2020.
& Фестивален и конгресен център - Варна
The Festival and Congress Center – Varna.

• Exposition All for Your Hotel.
• International Film Festival Love is Folly.
• International Theater Festival Varna Summer.

The first exposition All for Your Hotel was organized by Varna tourist company New Balkan Tours and held in the lobby of the hotel Imperial in Riviera Holiday Club. Afterward
the event was held annually in the Culture and Sports Palace and renamed The Three
Keys.
The Bulgarian Theater Association in cooperation with the Municipality of Varna and the
Ministry of Culture set up the International Theater Festival Varna Summer. Initially it
presented selected Bulgarian plays but since 1995 it turned into international and offers
accompanying program in form of workshops, exhibitions, conferences, seminars, and
more.
The film festival Love is Folly screens latest movies productions. Every year it displays
over 90 feature films from Bulgarian and worldwide movie directors. Traditionally the
festival official guests are over 200 persons, including the cream of Bulgarian cinema
professionals and prominent foreign artists, film critics and film journalists. More than
50 leading Bulgarian media are accredited.
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The Varna lighthouse with a bas-relief St. Nicholas the Wonderworker.
The National Festival November of
Memories.
The World Volleyball League.

1994
• Морският фар във Варна с барелеф на св. Николай Чудотворец
• Национален фестивал “Листопад на спомените“
• Световна лига по волейбол

In 1906, during the construction of Varna port breakwater, under the lighthouse was placed a bronze bas-relief
of Tsar Ferdinand, replaced in the years
according the political situation, first
with a bust of Stalin, and then with a
portrait of G. Dimitrov. Since 1994, a
multi-colored mosaic canvas is seen
from the sea, consisting of several
thousand multi-colored basalt, granite, marble, enamel and other stones in
natural colors. The canvas represents
the sailors and fishermen the patron
saint St. Nicholas the Wonderworker.

През 1906 г. при построяването на вълнолома под фара бил поставен бронзов
барелеф на цар Фердинанд, заменян в годините според политическата ситуация
с бюста на Сталин и с лика на Г. Димитров. От 1994 г. откъм морето се вижда
разноцветно мозаечно платно, съставено от няколко хиляди разноцветни камъчета от базалт, гранит, мрамор, смалт и други, които имат естествен цвят.
Платното изобразява покровителя на моряците и рибарите св. Николай Чудотворец.
Националният фестивал “Листопад на спомените“ е организиран за хора на възраст над 55 г. Вземат участие и изпълнители на градски и популярни песни, естрадна музика, групи за автентичен фолклор, народни песни и танци, народни
хорове и групи за обработен фолклор, хорове за школувано пеене, хорове за православни и църковни песнопения и духовна музика и художествено слово.
Световната тенденция за застаряване на населението и че това е един от
най-пътуващите сегменти е причината големи туроператори от типа на
“Болкан Холидейс“ да съставят специални туристически програми за хора в
третата възраст, наречени “55+“. Техните интереси освен рекреация, са свързани и с обиколни турове, опознаващи културно-историческото наследство
на страната.

The National Festival November of
Memories is set for people over 55
years of age. Musicians with town
folk and popular songs, pop music,
groups for authentic folklore, folk
songs and dances, folk choirs and
groups for modern folklore, choirs for
school singing, choirs for Orthodox and
church chants, spiritual music and artistic speech perform for the festival.

!

! С дебюта си в Световната лига по волейбол във
Варна през 1994 г. България взема престижното
четвърто място.
At its debut in the World Volleyball League in Varna in
1994 Bulgaria ranged on the prestigious fourth place.
" Фестивал “Листопад на спомените, 2018 г.
Festival November of Memories, 2018.
# Морският фар – Варна
The Varna lighthouse.

"

#

The global trend of population aging
and the fact that people over 55 years
of age travel most are the reasons why
large tour operators such as Balkan
Holidays have compiled special tourist
programs for the elderly, called 55+.
Apart from recreation, they are interested in sightseeing tours and getting
to know the country culture and history heritage.
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1995
• Започва активната приватизация на хотели и ресторанти в кк Златни пясъци.
Най-големият курорт по Северното Черноморие претърпя и
най-сериозни градоустройствени промени в облика си след
1995 г. Въпреки че през 1991 г. е първият приватизиран хотел
в комплекса – хотел “Зора“ от проф. Крум Михайлов, активната приватизация на хотели и ресторанти в кк Златни пясъци
започва през 1995 г. Стартира реконструкция, модернизация
и строителство на нови хотелски комплекси. Днес броят им
надхвърля 100, а легловата база е над 40 хиляди.

Starts the Golden Sands resort privatization of hotels and
restaurants.
The largest North Black Sea coast resort underwent most significant landscaping changes since 1995. Although, the first privatized
hotel in the resort was hotel Zora in 1991 by Prof. Krum Mihailov, the
large-scale privatization of Golden Sands resort hotels and restaurants began in 1995. So also began the reconstruction and modernization of old ones and erection of new hotels. Today hotels exceeds
100 and the number of their beds is over 40 000.

!

! Плажната ивица в kk Златни пясъци
The beach in Golden Sands resort.
" Морски атракции в kk Златни пясъци
Sea attractions in Golden Sands resort.
# Поглед към кк Златни пясъци откъм Природния парк
View of Golden Sands resort from the local Nature Park.

"

#
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1996
1997

• The world Blue Flag eco-prize.
• The classic cars rally Neptune.
• The International Crafts and Arts Fair Bulgarika.

• Световен екоприз “Син флаг“
• Класик рали “Нептун“
• Международен панаир на занаятите и изкуствата “Булгарика“

The world Blue Flag prize for ecology clean and safe
beaches and marinas was awarded in 1996 to the
Riviera Holiday Club and Sunny Day resort, and then
in 1997 to the Golden Sands resort. In order to get
and then keep the Blue Flag prize are carried out
physicochemical and microbiological analyzes of
the sea water, air purity, and radiation background.

Световният приз “Син флаг“ за екологично чисти и сигурни
плажове и яхтени пристанища получават през 1996 г. вк “Ривиера“ и кк Слънчев ден, а през 1997 г. и кк Златни пясъци. За
да се получи, след това и да се задържи призът “Син флаг“, се
извършват физикохимични и микробиологични анализи на водата, чистотата на въздуха и радиационния фон.

!

"

The International Crafts and Arts Fair Bulgarika
promotes and stimulates traditional crafts and
their transmission in time and space between the
generations as valuable practices. The festival
motto is Men are Created to Create. Apart from the
International Fair of Crafts and Arts, the Association
Bulgarika organizes also the International Plein Air
of Fine Arts, the International Academy of Art, and
others.

Международният панаир на занаятите и изкуствата “Булгарика“ популяризира и насърчава традиционните занаяти и
пренасянето им във времето като ценни практики. Девизът
на фестивала е “Човек е създаден, за да създава“. Асоциация
“Булгарика“ освен на Международния панаир на занаятите
и изкуствата е организатор и на Международен пленер на
изящните изкуства, на Международната арт академия и др.
Класик рали “Нептун“ е първото събитие с класически автомобили, организирано в България. Традиционно то се провежда през лятото със старт и финал в гр. Варна. Маршрутът
преминава покрай морския бряг, като етапите “Regularity test“
преминават по провинциални асфалтирани горски пътища,
малки и спокойни градчета и села, които се редуват с шумните летни курорти, рибарски селища и исторически забележителности, изпълнени с туристи.

The classic cars rally Neptune is the first event
engaging classic cars in Bulgaria. It is traditionally
held in the summer with a start and finish lines
in Varna. The route passes along the coast, with
stages of the Regularity Test on rural asphalt and
forest roads, small and quiet towns and villages,
alternated with noisy summer resorts, fishing
villages, and historic landmarks packed with
tourists.

#
! Първо класик рали “Нептун“, 1996 г.
The First Rally of Classic Cars Neptune, 1996.
" Старт на класик рали “Нептун“ пред Община Варна, 2013 г.
The classic cars rally Neptune start line in front of the Municipality of Varna, 2013.
# Международният панаир на занаятите и изкуствата “Булгарика“
The International Crafts and Arts Fair Bulgarika.
$ Плажът на кк Златни пясъци с приз “Син флаг“ от 1997 г.
The Golden Sands resort beach holder of the Blue Flag prize for 1997.
% Връчване на приза “Син флаг“ на вк “Ривиера“ през 1996 г.
Presentation of the Blue Flag prize to the Riviera Holiday Club in 1996.

$

%
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1998
1999
• Първи международен музикален фестивал “Море и спомени“
• Приватизиран е туристическият комплекс “Слънчев ден“.
• Класик рали “Обиколка на Варна“
Mеждународният музикален фестивал “Море и спомени“ е основан през 1998 г. Основната идея на организаторите е да разпространяват образците от популярната музика, създадена
между 1940 и 1990 г. Програмата включва състезание между
български любителски ансамбли и рецитали на чуждестранни
участници.
През 1999 г. е приватизиран туристическият комплекс “Слънчев
ден“, правоприемник на едноименното АД, създадено през 1993 г.
с фонд бившата почивната база на ЦК на БКП. Туристическият комплекс “Слънчев ден“ е разположен на площ от 106 декара
сред величествен парк с богата иглолистна и широколистна
растителност, чисти и златисти пясъци на морския бряг. Петзвездният хотел “Палас“ е реконструираният Дом 6 на бившата
почивна база на ЦК на БКП, хотел “Марина“ – Дом 5, а хотелите
“Вероника“ (Дом 3) и “Мираж“ (Дом 4) са съборени през 2015 г. и на
тяхно място са построени апарткомплекси, както и на яхтпорта е новопостроен апарткомплекс “Порт Палас“.

!

Класик рали “Обиколка на Варна“ се организира в началото на
декември със старт пред Катедралата, а маршрутът на ралито преминава покрай брега на Варненското езеро. С това
рали завършва класик рали шампионатът и става известен
шампионът на годината.

"
! Плакат на Mеждународния музикален фестивал “Море и спомени“
Poster of the International Music Festival The Sea and Recollections.
" Класик рали “Обиколка на Варна“, 2018 г.
The classic cars rally Varna tour, 2018.
# Панорама на кк “Слънчев ден“
Panorama of Sunny Day resort.
$ Кk “Слънчев ден“
Sunny Day resort.

#
$

• The First International Music Festival The Sea and Recollections.
• The Sunny Day resort passes into private hands.

• The classic cars rally
Varna tour.

The International Music Festival The Sea and Recollections is established in 1998. The organizers main idea is to
promote popular music composed between 1940 and 1990. The festival program focuses on a competition between
Bulgarian unprofessional troupes and concerts of foreign participants.
In 1999 the Sunny Day resort passed into private hands, the new company inherited the name and stock of the
eponymous joint-stock company established in 1993 with the funds of the former holiday resort of the Central
Committee of the Bulgarian Communist Party (CC of BCP). The resort Sunny Day is located on 106 000 sq.m. in a majestic park with sumptuous coniferous and deciduous vegetation combined with clean golden sands on the beach.
The five-star hotel Palace is the reconstructed House 6 of the former holiday resort of the CC of the BCP, hotel
Marina - House 5, while the hotels Veronica (House 3) and Mirage (House 4) were demolished in 2015 and replaced
with new closed type apartment complexes. On the yacht port was erected a new apartment complex Port Palace.
The classic cars rally Varna tour takes place in early December with a start line in front of the city cathedral and
route passing along the shores of Lake Varna. The rally is the last one of the classic cars rally championship and
celebrates the champion of the year.
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2000
• Приватизирана е инфраструктурата на кк Златни пясъци.

!

"

ДФ “Златни пясъци“ е образувана с решение 1/24.04.1990 г.
на Комитета по туризъм и поема актива на заличеното ТК
“Балкантурист“. С разпореждане 133/28.12.1992 г. на МС е осъществено преобразуване на държавната фирма “Златни пясъци“ в търговско дружество с държавно участие “Златни пясъци“ ЕАД. През 2000 г. “Златни пясъци“ АД приватизира цялата
инфpacтpykтypa на комплекса, пречиствателната станция
и 6 xoтeлcки кoмплeкca – “Aдмиpaл“ (бивш “Родина“), “Злaтнa
кoтвa“, “Mopcкo oкo“, “Cиpeнa“, “Игликa“ и “Meтpoпoл“.
Сериозните инвестиции, направени през последните години,
вложени в построяването на нови висококатегорийни хотели,
реконструкция и модернизация, подобряване на инфраструктурата, както и изграждането на нови места за развлечения и
отдих, допринасят съществено за превръщането на курорта
в дестинация от европейска величина, предпочитано място
за почивка от все повече чуждестранни и български туристи.

• Privatization of Golden Sands resort infrastructure.

#

! Плажната ивица пред хотел “Берлин Бийч“, кк Златни пясъци
The beach strip in front of the hotel Berlin Beach, Golden Sands resort.
" Плажната ивица пред хотел “Адмирал“, кк Златни пясъци
The beach strip in front of hotel Admiral, Golden Sands resort.
# Басейн Skyfall на хотел “Интернационал“, кк Златни пясъци
The Skyfall pool of hotel International, Golden Sands resort.
$ Панорама на кк Златни пясъци
Golden Sands resort panoramic view.

The state company Golden Sands was registered with the Committee on
Tourism decision 1 dated April 24, 1990 and took over the assets of the
erased state undertaking Balkantourist. With the Council of Ministers
order 133 dated December 28, 1992, the state company Golden Sands
was transformed into the sole state-owned company Golden Sands
EAD. In 2000 Golden Sands AD privatized the resort entire infrastructure,
the resort water treatment plant and six hotel units: Admiral (former
Rodina), Zlatna kotva, Morsko oko, Sirena, Iglika, and Metropol.
The significant investments in recent years include building of new
high-class hotels, reconstruction and modernization, improvement of
infrastructure, as well as erection of new entertainment and recreation
spots, thus contributing considerably for the resort as reputed European destination, a preferred holiday location for more and more foreign
and Bulgarian tourists.

$
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2001
2002
• Световно студентско
първенство по ориентиране

• Първо национално състезание “Готвач на годината“
• Европейски музикален фестивал

В хотел “Белвю“, кк Златни пясъци, се провежда първото национално състезание “Готвач на годината“, организирано от
БХРА, съвместно с Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите, Българската асоциация на професионалните готвачи и Варненската туристическа камара. Състезанието се провежда до 2007 г., като след 10-годишно прекъсване
се възобновява през 2018 г. под ново име – “Най-добър готвач на
БХРА“ и се провежда в грандхотел “Варна“.
Европейският музикален фестивал e основан през 2001 г. с първо издание във Варна през 2004 г. и включва симфонични, камерни концерти и рецитали, като уплътнява с музикални събития
периода извън наситения летен фестивален сезон.
!

Световното студентско първенство по ориентиране се провежда в местностите Побити камъни и Камчия.

E

! Европейският музикален фестивал
The European Music Festival.
" Местността Побити камъни
The Petrified forest area.
# Местността Камчия
The course of river Kamchia.
$ Журито на “Готвач на БХРА“, 2018 г.
Best BHRA Chef jury, 2018

"

#

% “Готвач на БХРА“, грандхотел “Варна“, 2018 г.
Best BHRA Chef, Grand Hotel Varna, 2018
& Първо национално състезание “Готвач на
годината“, хотел “Белвю“, кк Златни пясъци,
2001 г.
First National Competition Chef of the Year, hotel
Bellevue, Golden Sands, 2001.

• First National Competition Chef of the Year.
• World Student Orienteering Championship.

• European Music Festival.

The first national competition Chef of the Year organized by the Bulgarian Hoteliers and Restauranteurs Association (BHRA) together with the Varna Association of Restaurateurs and Hoteliers, the Bulgarian Association of Professional Chefs, and the Varna Tourist Chamber, was
held at the hotel Bellevue in Golden Sands. The competition was held until 2007, and after a ten
years break was resumed in 2018 with a new name - Best BHRA Chef at the Grand Hotel Varna.
The European Music Festival was founded in 2001 and held its first edition in Varna in 2004.
The festival presents symphonic, chamber concerts and performances during the extra
summer festival busy season.
The World Students Orienteering Championship is held in the Petrified forest area and the
course of river Kamchia.

 “Готвач на годината“, вк “Ривиера“, 2006 г.
Chef of the Year, Riviera Holiday Club, 2006.

$

&
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2003
2004

• First International Salon of
Photography – Varna.
• Annual General Meeting of the
European Business Congress
members.
• The World Cup in Rhythmic
Gymnastics.

• Първо издание на Международния фотографски салон – Варна
• Годишно общо събрание на членовете на Европейския делови конгрес
• Световна купа по художествена гимнастика
Предисторията на фотографския салон е свързана с инициатива от 2003 г. на
Гражданско дружество “Национален фотографски салон“ за национален форум. От
2007 г. е с международен характер и с участието на професионалисти и любители
от цял свят. Партньори на събитието са Международната федерация за фотографско изкуство (FIAP), Фотографското общество на Америка (PSA), Глобалното
обединение на фотографите (GPU) и Фотографското общество – Варна.

The salon of photography grew in the
context of the Public Society National
Salon of Photography 2003 initiative for
a national forum. Since 2007 it is international with participation of both professional and amateur photographers
from all over the world. The event partners are the Fédération Internationale
d’Art Photographique (FIAP), the Photography Society of America (PSA), the
Global Photographers Union (GPU), and
the Photographers Society - Varna.

В курорта Ривиера се провежда 7-ото годишно общо събрание на членовете на
Европейския делови конгрес, на което присъстват ръководителите на повече
от 70 водещи компании от 20 европейски страни.

The 7th annual general meeting of the
European Business Congress members
was held in the Riviera resort and attended by the leaders of more than 70
leading companies from 20 European
countries.

!

! Плакат на Първия международен фотографски
салон - Варна
Poster of the First International Salon of Photography
– Varna (ISPV).
" Подводна фотография на Юлиян Недев, организатор на МФСВ
Underwater photography by Julian Nedev, ISPV
organizer.
# Зала “Ривиера“, вк Ривиера
Riviera Hall, Riviera Holiday Club.
$ Годишно събрание на Европейския делови
конгрес
Annual meeting of the European Business Congress.

"

#

$
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2005
• Открит е Туристическият информационен център - Варна.
• Класик рали “Златни пясъци“

• Международен форум “Културните
коридори в Югоизточна Европа“
През май е открит Туристическият информационен център на
площад “Мусала“, като през 2011 г. е преместен в ново помещение на Козирката (пл. “Св. св. Кирил и Методий“).
Класик рали “Златни пясъци“ е ретро вариант на легендарното
българско рали от 1964 и 1970 г. Разнообразният маршрут, започващ от слънчевия морски курорт, преминаващ през планински пътища с много завои, изкачвания и спускания, завършва
отново в морския курорт.

!

В курорта Ривиера се провежда международният форум “Културните коридори в Югоизточна Европа – общо минало и споделено наследство – ключ към бъдещо сътрудничество“, в който участие вземат 9 президенти на държави от Балканския
полуостров и Югоизточна Европа.



• The Tourist Information Center - Varna opens for the public.
• The classic cars rally Golden Sands.
• The international forum Passageways of Cultures in Southeast Europe.
The Tourist Information Center opened in 2003 for the public on Musala Square downtown Varna, later, in 2011, moved to a new location known as Kozirkata (on St. St. Cyril
and Methodius Square).

#

"

! Класик рали “Златни пясъци“, 2014 г.
The classic cars rally Golden Sands, 2014.
" Класик рали “Златни пясъци“, 2015 г.
The classic cars rally Golden Sands, 2015.
# Класик рали “Златни пясъци“, 2016 г.
The classic cars rally Golden Sands, 2016.

The classic cars rally Golden Sands is a retro cars version of the famous Bulgarian rally
that took place between 1964 and 1970. The particular route start line is in the sunny
seaside resort, then passing through mountain roads with many turns, climbs and descents, then finishes in the seaside resort.
The Riviera Holiday Club hosted the international forum Passageways of Cultures in
Southeast Europe - Common Past and Shared Heritage - Key to Future Cooperation
attended by nine presidents of Balkan and Southeast Europe countries.

$ % и & Международен форум “Културните
коридори в Югоизточна Европа“
The international forum Passageways of Cultures in
Southeast Europe.
$

E

&

 и  Туристически информационен център Варна
The Tourist Information Center – Varna.
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• Meeting of the Heads of Central European states,
Riviera Holiday Club.
• The First German clinic for dental tourism
in St. St. Constantine and Helen resort.
• The First European Chess Championship for school teams.

2006
• Среща на ръководителите на държавите от Централна Европа, вк Ривиера
• Първа немска клиника за дентален туризъм в кк Св. св. Константин и Елена
• Първо европейско първенство по шахмат за училищни отбори

$

В курорта Ривиера се провежда 13-ата среща на ръководителите на държавите от Централна Европа, в която вземат участие президентите на Хърватия, Молдова, Албания, Словения, Чешката република, Македония, Словашката
република, Австрия, Румъния, Украйна, Полша, Италия, Босна и Херцеговина,
Сърбия и Черна гора, Германия, Унгария и Литва.

!

На 4 юни 2006 г. отваря врати първата немска клиника за дентален туризъм в
кк Св. св. Константин и Елена, а през 2008 г. екипът ѝ, съвместно с Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и Варненската туристическа
камара, организира кръгла маса на тема “Възможности за развитие на здравния туризъм“ с партньорството на Министерството на здравеопазването,
Държавната агенция по туризъм, Община Варна и Общинския съвет – Варна.
Първото европейско първенство по шахмат за училищни отбори е организирано от Българската федерация по шахмат, Националната детска шахматна
фондация “Морско конче“ и Община Варна. Участват 27 отбора от 11 страни:
Беларус, България, Германия, Исландия, Литва, Македония, Полша, Русия, Сърбия,
Украйна, а извън класирането участват и три отбора от побратимения на
Варна китайски град Нингбо. Координатор е Борис Христов - вицепрезидент
на международния училищен шахматен съюз и президент на ШК “Веселин Топалов“ – Варна.

%

&

The 13th meeting of the Heads of Central European states
took place in Riviera Holiday Club with the participation of the
presidents of Croatia, Moldova, Albania, Slovenia, the Czech
Republic, Macedonia, the Slovak Republic, Austria, Romania,
Ukraine, Poland, Italy, Bosnia and Herzegovina, Serbia and
Montenegro, Germany, Hungary, and Lithuania.
On June 4, 2006 the first German clinic for dental tourism opened for
the public in St. St. Constantine and Helen resort. In 2008 its team,
together with the BHRA and the Varna Tourist Chamber, organized
a round table on Prospects for health tourism in partnership with
the Ministry of Public Health, the State Agency for Tourism, the
Municipality of Varna, and the Municipal Council - Varna.
The first European Chess Championship for school teams was
organized by the Bulgarian Chess Federation, the National Children
Chess Foundation Morsko konche and the Municipality of Varna.
Some 27 teams from 11 countries: Belarus, Bulgaria, Germany,
Iceland, Lithuania, Macedonia, Poland, Russia, Serbia, and Ukraine
participated, including three extra-competition teams from Varna
sister Chinese city of Ningbo. The completion coordinator was
Boris Hristov - Vice President of the International School Chess
Union and President of the Chess Club Veselin Topalov - Varna.

"
#
!, " и # Първо европейско първенство по шахмат за училищни отбори
The First European Chess Championship for school teams.
$ и % Първа немска клиника за дентален туризъм в кк Св. св. Константин и Елена
The First German clinic for dental tourism in St. St. Constantine and Helen resort.
& Кръгла маса за развитието на медицинския туризъм
Round table for medical tourism.
 Лоби в хотел “Империал“, вк Ривиера
Hotel Imperial lobby, Riviera Holiday Club.
 Среща на ръководителите на държавите от Централна Европа, вк Ривиера
Meeting of the Heads of Central European states, Riviera Holiday Club.
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2007
• Ретро рали “Bentley Calista“ за първи
път минава през Варна

• България става член на Европейския съюз
• Първи международен фестивал “Славянска прегръдка“

България става член на Европейския съюз. Членството отваря нови хоризонти и облекчени условия за безвизово пътуване
между страните членки, което от своя страна дава положителен тласък на туризма.
Провежда се първият международен фестивал на поезията
“Славянска прегръдка“. Основна цел на форума е сближаване на
културните ценности на основата на общия праезик и културното наследство на славяните.

!

Ретро рали “Bentley Calista“ за първи път минава от Лондон
през Варна към Истанбул, като собствениците нощуват в
реставрирания петзвезден луксозен хотел “Мусала Палас“,
който през 2009 г. възстановява оригиналното си име грандхотел “Лондон“. Най-старият автомобил Bentley в ралито е
произведен през 1922 г., а най-новият през 1931 г.
#

$

• Bulgaria becomes a member of the European Union.
• The First International Festival Slavic Embrace.
• The Retro rally Bentley Calista passes through Varna for the first time.
"

! Вдигане на флаговете по случай Деня на Европа пред Община Варна
Raising the flags celebrating Europe Day in front of the Municipality Varna.
" Международен фестивал “Славянска прегръдка“
The International Festival Slavic Embrace.
# Грандхотел “Лондон“
The Grand Hotel London.
$ и % Ретро рали “Bentley Calista“
The Retro rally Bentley Calista.

%

Bulgaria becomes member of the European Union. The membership opened
new prospects and easier visa-free travel between member states, which
boosted intra-union tourism.
The first international poetry festival Slavic Embrace took place. The forum
focus is to bring cultural values based on common proto-language and Slavic
culture heritage closer together.
The retro rally Bentley Calista passed for the first time from London through
Varna to Istanbul and participants spend the night in the renovated five-star
luxury city hotel Musala Palace, which in 2009 was restored to its original
name Grand Hotel London. The oldest Bentley car in the rally was produced in
1922 and the newest - in 1931.
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2009
• Младежки фестивал “Балерман хитс“, кк Златни пясъци
• Световна купа по плувен маратон на 10 километра във Варненския залив
• Световно първенство по тенис за журналисти
В кк Златни пясъци за първи път извън Майорка се провежда младежкият фестивал “Балерман хитс“. Организатори са
телевизионният концерн RTL, продуцентската компания UFA
и музикалният издател EMI. Над 4000 присъстващи на място,
многократни излъчвания по всички канали на RTL2, над 300 000
издадени диска под наслов “Хитове Златни пясъци 2009“ и над
350 000 даунлоуда.

!

Германецът Томас Лурц (световен шампион от 2009 г.) и рускинята Лариса Илченко (олимпийска шампионка от 2008 г.)
печелят състезанието на 10 км във Варна, четвърти кръг от
Световната купа по плувен маратон, който се провежда във
Варненския залив.
Световното първенство по тенис за журналисти се провежда
в курорта Св. Константин, като основните срещи се играят
на тенис кортовете на комплекс “Грандхотел “Варна“.

E

! Младежки фестивал “Балерман хитс“, кк Златни пясъци, 2009 г.
The Ballermann Hits party, Golden Sands resort, 2009

"

" Визия на младежки фестивал “Балерман хитс“,
кк Златни пясъци, 2009 г.
Poster promoting Ballermann Hits party, Golden Sands
resort, 2009.
# Тенис кортове на грандхотел “Варна“
The tennis courts of Grand Hotel Varna.
$ Грандхотел “Варна“
The Grand Hotel Varna.
#

$

% Варненският залив
The Varna Bay.

• The Ballermann Hits party, Golden Sands resort.
• The World Cup 10 km swimming marathon in Varna Bay.
• The World Tennis Championship for journalists.
The Ballermann Hits party was held for the first time outside Mallorca in Golden Sands
resort. It was organized by the TV concern RTL, the producers company UFA and the music publisher EMI. Over 4 000 persons were present onsite, the event was aired several
times on all RTL2 TV channels, released over 300 000 CDs entitled Golden Sands 2009
Hits with over 350 000 downloads.
The German Thomas Lurz (2009 world champion) and Russian Larisa Ilchenko (2008
Olympic champion) won the 10km race in Varna, the fourth round of the World Swimming
Marathon held in Varna bay.
The World Tennis Championship for journalists was held in the St. St. Constantine and
Helen resort with most important matches played on the Grand Hotel Varna tennis courts.
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• The Historical Seas Tall Ships
Regatta.
• Meeting of the International
Hotel and Restaurant Association
(IH&RA).
• The Book Selling Alley.

2010
• Регатата “Тол Шипс – Исторически морета“
• Заседание на Международната хотелиерска и ресторантьорска асоциация (IH&RA)
• Алея на книгата
Легендарната регата “Тол Шипс – Исторически морета“ за първи път се провежда в Черно море и Варна е домакин на престижното събитие, в което
участват 22 ветрохода от 16 страни. Двата български ветрохода – “Калиакра“
и “Роял Хелена“ – са също сред участниците. Регатата се провежда във Варна
и през 2014 г. и 2016 г.

!

The prominent Historical Seas Tall Ships
Regatta.was held for the first time in
the Black Sea. Varna hosted the prestigious event with 22 sailing ships from
16 countries. The two Bulgarian sailing
boats - Kaliakra and Royal Helena, also
took part in the event. The regatta was
held in Varna in 2014 and 2016.

В кк Златни пясъци се провежда заседание на борда на директорите на Международната хотелиерска и ресторантьорска асоциация (IH&RA). Присъстват д-р
Гасан Аиди - президент на Международната хотелиерска и ресторантьорска
асоциация (IH&RA), членовете на борда на IH&RA, г-н Благой Рагин - председател
на БХРА и пожизнен президент на Балканския алианс на хотелиерските асоциации (BAHA), представители на BAHA, Евро-средиземноморската ресторантьорска федерация, хотелиерските и ресторантьорски асоциации на Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Косово, Албания и Черна гора, както и браншовици
от цяла България.

In the Golden Sands resort was held a
meeting of the International Hotel and
Restaurant Association (IH&RA) Board
of Directors. At the meeting were present Dr. Gassan Aidi, President of IH&RA,
members of the board of IH& RA, Mr.
Blagoy Ragin, President of BHRA and
lifelong President of the Balkan Alliance of Hotel Associations (BAHA), as
well as representatives of BAHA, the
Euro-Mediterranean Restaurant Federation, the hotel and restaurant associations of Serbia, Macedonia, Bosnia
and Herzegovina, Kosovo, Albania, and
Montenegro, and professionals from all
over Bulgaria.

За първи път се провежда Алея на книгата. Организатори са Асоциация “Българска книга“ и Община Варна. Програмата съдържа премиери на книги, творчески
срещи, дискусии. Фестивалът се провежда в ларгото между входа на Морската
градина и хотел “Черно море“.

"

! Участници в заседанието на Международната
хотелиерска и ресторантьорска асоциация (IH&RA)
Participants in the meeting of the International Hotel
and Restaurant Association (IH&RA).
" Алея на книгата
The Book Selling Alley.
# и $ Регата “Тол Шипс – Исторически морета“
The Historical Seas Tall Ships Regatta.

#

$

A Book Selling Alley took place for the
first time organized by the Bulgarian
Book Association and the Municipality
of Varna. The program offered books
premieres, meetings of authors and
book professionals, discussions. The
even was located on the largo between
the Sea Garden entry gate and the hotel Cherno more.
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2011
2012
• Международна среща на топмениджърите на REWE Touristik
• Кулинарен фестивал “Да споделим Никулден“
• Световна купа по акробатичен рокендрол

• Световно първенство и световна купа по естетическа
гимнастика
Международната среща на топмениджърите на Rewe Touristik
- ITS, Jahn Reisen и Tjaereborg се състои в хотел “Kempinski“, настоящ Melia Grand Hermitage, в кк Златни пясъци.
През 2011 г. е първото издание на “Кулинарна изложба“, която
преминава в “Кулинарен фестивал – Да споделим Никулден“ и е
организирано от Варненската туристическа камара и Община
Варна. В кулинарното състезание се представят ресторанти, отбори на учебни заведения, читалища и индивидуални
участници.
Световната купа по акробатичен рокендрол се провежда за
първи път в България в Двореца на културата и спорта в клас
“Деца“ и клас “Юноши“, и европейската купа в клас “B“.

!

&

"

! Плакат на кулинарната изложба, 2011 г.
Poster of the gastronomic exposition, 2011

$

" Плакат на кулинарния фестивал “Да споделим
Никулден“, 2016 г.
Poster of the gastronomic feast Let‘s share
St. Nicholas Day, 2016.
# Кулинарен фестивал “Да споделим Никулден“.
Юнашки салон - Варна, 2016 г.
The gastronomic feast Let‘s share St. Nicholas Day,
Yunashki slaon, Varna, 2016.
$ Международна среща на топмениджърите на
Rewe Touristik
The international meeting of Rewe Touristik top
managers.
% Melia Grand Hermitage, кк Златни пясъци
The hotel Melia Grand Hermitage, Golden Sands resort.

#

%

& Дворецът на културата и спорта - Варна
The Palace of Culture and Sports – Varna.

• Rewe Touristik top managers international meeting.
• The gastronomic feast Let’s share St. Nicholas Day.
• World cup of acrobatic Rock ‘n’ Roll dance.
• World Championship and World Cup in Aesthetic Gymnastics.
The international meeting of the top managers of Rewe Touristik - ITS, Jahn Reisen and
Tjaereborg took place at the hotel Kempinski, now Melia Grand Hermitage, in Golden
Sands.
In 2011 held place the first Gastronomic Exposition, reinvented as the gastronomic feast
Let’s share St. Nicholas Day organized by the Varna Tourist Chamber and the Municipality of Varna. The culinary competition features restaurants, teams of chefs schools,
community centers and individual contestants.
The world cup of acrobatic Rock ‘n’ Roll dance class Children and class Adolescents, as
well the European cup in class B, took place in the Palace of Culture and Sports for the
first time in Bulgaria.
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2013
• Откриване на терминал 2 на летище Варна
• Фестивал “Вино и храна“
• Фестивал на хвърчилата “Въздушни чудеса“

• Създадена e дирекция “Туризъм“
към Община Варна

!

Летище Варна е входната точка за туризъм на цяла Североизточна България и повратно събитие в съвременния му облик
е влизането в експлоатация през 2013 г. на терминал 2, който
е модерно съоръжение с площ над 20 000 кв.м, със съвременен
интериор и най-модерни системи за обслужване, атрактивни
търговски зони, кафенета и заведения за хранене. Старият
терминал 1, построен през 1973 г., спира да функционира. През
2006 г. летището е отдадено на 35-годишна концесия на “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. През 2012 г. изцяло
е обновена пистата по всички съвременни изисквания за кацане на големи самолети. Освен многото чартърни полети, в
последните години са възобновени и много редовни линии до
по-големите европейски градове, а с трансфер и до всички
точки по света.
Фестивалът на хвърчилата “Въздушни чудеса“ се провежда на
аспаруховския плаж. Всяко издание на фестивала отправя различни послания, най-често свързани с чистотата на околната
среда, опазването на застрашени видове птици и природата
като цяло. Реализират се и съпътстващи инициативи под
формата на ателиета и работилници за детско творчество
на теми, свързани с летенето и вятъра.

"

! и " Фестивал “Вино и храна“, 2020 г.
Wine and Food Festival, 2020.
# Терминал 2 на летище Варна
Terminal 2 at Varna Airport.
$ Старият терминал 1 на летище Варна
The old terminal 1 of Varna airport.
% Откриване на терминал 2 на летище Варна
Grand opening of Terminal 2 at Varna Airport.

Фестивалът “Вино и храна“, организиран от Българската асоциация на сомелиерите и виноценителите, продължава традициите на изложенията и дегустациите на вина и храни от
30-те години на миналия век в града. Винарски изби, вносители
на вина, производители на хранителни продукти представят
богата и разнообразна гама от продукти за всички вкусове.
Гурме зона “Ресторантът“, организирана от Българската асоциация за кулинарна култура и известни гост-готвачи, представя авторски менюта с натурални и екологично чисти биопродукти, приготвени пред очите на посетителите.

#

• Grand opening of Terminal 2 at Varna Airport
• The Wine and Food Festival.
• The Kites Festival Air Wonders.

&

$

• Instituting the Tourist
Directorate in Municipality
of Varna.

The airport Varna is one tourists access gate for Northeastern Bulgaria and turning point
for its modern look was the commissioning in 2013 of Terminal 2, a modern facility of over
20 000 sq.m. with contemporary interior and latest technology service systems, attractive
shopping zones, cafes and restaurants. The old Terminal 1, built in 1973, was closed. In 2006
the airport was granted for a 35-year concession to Fraport Twin Star Airport Management AD. In 2012 the runway was fully renovated according up-to-date requirements for
landing large aircraft. In recent years simultaneously with many charter flights services
are resumed regular flights to major European cities with transfers to airports worldwide.
The Air Wonders kite festival is held on Asparuhovo beach. Each year the festival kites
send different messages, most often for environment protection, for safeguard of endangered bird species and nature in general. Different workshops and workspaces for
children creativity on wind flying matters are held simultaneously.

&

%

The Wine and Food Festival, organized by the Bulgarian Association of Sommeliers and Wine
Connoisseurs, revives the city traditions of wine and food expositions and tastings dating
back to 1930s. Wineries, wine importers, food producers, and other participants present a
wide and diverse range of products for all tastes. The gourmet zone The Restaurant, organized by the Bulgarian Culinary Culture Association invites famous guest chefs who present
original menus with natural and bio-clean organic products cooked in front of the visitors.
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2014
• България подписва Глобалния етичен кодекс на
Световната организация по туризъм
• Фестивал “Винен тур около света“

• Фестивал RADAR
• Първи туристически пешеходни обиколки - СЕБ
• Официален туристически портал visit.varna.bg

На 29.05.2014 г. България подписва Глобалния етичен кодекс на Световната организация по туризъм. Под нея се подписват и 14 браншови организации, сред които и Варненската туристическа камара. На 30 май генералният секретар на СОТ
проф. Талеб Рифай посещава Варна и на среща с бранша той казва: “Варна излъчва
особена енергия за туризъм и това ще се отрази на успеха и на България“.

!

ТИЦ – Варна, съвместно със Съюза на екскурзоводите в България (СЕБ) стартират първите в страната градски туристически пешеходни обиколки с професионален екскурзовод.
Фестивалът “Винен тур около света“ представя вина от цял свят с възможност за дегустация на различни вкусове и стилове от Стария и Новия свят. За
пътуването из световните винарни не е необходим багаж, а само чаша за вино.
Шеф готвачи осигуряват най-подходящите за комбиниране за всяко вино храни.
Фестивалът RADAR съдържа музикални проекти в синтез с разнообразни артистични форми като филм, видео арт, поезия, съвременен театър и танц.

• Bulgaria signs GCET of the WTO
• Wine Tour Around the World festival
• The RADAR festival.

"

! Подписване на Глобалния етичен кодекс на
Световната организация по туризъм
Signing of the Global Code of Ethics for Tourism of
the World Tourism Organization.

• The first tourist walk tours by UTGB
• visit.varna.bg

On May 29, 2014, Bulgaria signed the Global Code of Ethics for Tourism of the World Tourism
Organization (WTO). The code is also signed by 14 organizations in tourist industry, including
the Varna Tourist Chamber. On May 30, the Secretary-General of the WTO - Prof. Taleb Rifai
visited Varna and at a meeting with the tourist industry professionals stated: ‘Varna radiates
special energy for tourism that will affect the success of Bulgaria.’
The Tourist Information Center (TIC) - Varna, together with the Union of Tour Guides in Bulgaria (UTGB) initiated the first in the country city walk tours with professional guides.

" Първи туристически пешеходни обиколки
The first guided tourist city walk tours.

The festival Wine Tour Around the World presents wines from all over the world offering to
taste different flavors and styles from the Old and the New Worlds. You don’t need luggage
to travel around the world wineries, a glass of wine shall be enough. Expert chefs arrange
for the most suitable foods to match each wine.

# Фестивал “Винен тур около света“
The festival Wine Tour Around the World.

The festival RADAR addresses musical projects combining various artistic forms such as
film, video art, poetry, contemporary theater, and dance.

#
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2015
• Зона за отдих и развлечение “Морска гара“
• Международен фестивал за късометражно
кино “Карантината“

• Международен фестивал на дигиталните изкуства
FUTURO
• Международен кино-литературен фестивал CineLibri
Отварянето на пристанището в района до морската гара дава възможност за
свободен достъп на варненци и гостите на града. Площта на зоната е 27 341
кв.м, като в нея са обособени алеи за разходка, заведения за хранене и развлечения, зона за спорт, многофункционална сцена, атракциони, места за паркиране.
Зоната се ползва за концерти на открито и провеждане на фестивали.

!

Международният фестивал за късометражно кино “Карантината“ популяризира
млади и непознати автори сред професионалните филмови среди. Фестивалът
цели и съхраняването на нематериалното културно наследство, свързано с
бита на рибарите. Фестивалната програма представя нови игрални, документални, анимационни, експериментални, видео арт и дигитални филми с продължителност до 30 минути.
Основният фокус на международния фестивал на дигиталните изкуства
FUTURO са технологиите в съвременните артистични практики - компютърна
анимация и илюстрация, филмово изкуство и ефекти, създаване на компютърни
герои, игри. Програмата съдържа работилници за млади артисти, лектории и
демонстрации и срещи със световните имена в жанра.

"

Мисията на международния кино-литературен фестивал CineLibri е да популяризира най-добрите филмови адаптации на литературни произведения и да
насърчи интереса към висококачествени произведения на европейското кино
и литература.

$

• Recreation and entertainment area at the Maritime Station.
• The International Short Film Festival The Quarantine.

• The International Festival of Digital Arts FUTURO.
• The International Festival in Films and Literature CineLibri.

! Международен фестивал на дигиталните изкуства FUTURO
The International Festival of Digital Arts FUTURO.

The opening of the port in the area next to the Maritime station provided free access to the zone for Varna residents and guests of the city.
The zone is 27 341 sq.m, and has alleys for walking, restaurants and entertainment spots, sports spaces, multifunctional stage, attractions,
parking lots. The space is often used for outdoor concerts and festivals.

" Международен кино-литературен фестивал
CineLibri
The International Festival in Films and Literature
CineLibri.

The International Short Film Festival the Quarantine focuses on promotion of young and unknown film makers between film professionals. The
festival objective is also to preserve the intangible cultural heritage of fishermen everyday life. The festival program presents new feature,
documentary, animation, experimental, video art and digital movies lasting up to 30 minutes.

# Международен фестивал за късометражно кино
“Карантината“, 2020 г.
The International Short Film Festival The Quarantine, 2020.

The international festival of digital arts FUTURO focuses on the technologies in contemporary artistic practices - computer animation and
illustration, film art and effects, making of computer characters and games. The program offers workshops for young artists, lectures,
demonstrations and meetings with renowned professionals in the field.

$ Зона за отдих и развлечение на морската гара
Recreation and entertainment area at the Maritime
Station.

#

The mission of the international film and literature festival CineLibri is to promote the best film adaptations of literary works and to encourage interest in high-quality works of European cinema and literature.
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2016
• Филмов фестивал “Master of Art“
• Първи международен лекоатлетически маратон

• Трети конгрес по спа и балнеотуризъм на БУБСПА
• Фестивал за съвременен танц и пърформанс
“Движещо се тяло“

!

Българският съюз по балнеология и спа туризъм (БСБСПА) събира в най-стария български морски курорт Св. св. Константин и
Елена на третия си конгрес много български участници и експерти от над 10 европейски страни. Форумът потвърждава,
че Варна и курортите ѝ са изключително конкурентни за целогодишно привличане на туристи от цял свят поради огромния
потенциал от природни ресурси, неоценимото богатство на
минералните извори, модерните спа центрове, в комбинация
от добри цени на услугите и наличието на високоспециализирани професионалисти.
Организаторите на Фестивала за съвременен танц и пърформанс “Движещо се тяло“ се стремят да насърчат професионалното развитие на млади хореографи, танцьори и визуални
артисти от България и да популяризират съвременния танц
и пърформанс. Програмата съдържа танцови спектакли, пърформанси, филмови прожекции, дискусии, ателиета, лекции.

"

Във филмовия фестивал “Master of Art“ се състезават филми
в категориите “Архитектура“, “Дизайн и мода“, “Изкуство и
власт“, “Изобразително изкуство“, “Кулинарно изкуство“, “Литература“, “Музика и танц“, “Съвременно изкуство“, “Театър
и кино“, “Фотография“, “Видео арт“, “Арт реклама“, “Повече от
изкуство“.

The BUBST third congress.
The Festival of Contemporary Dance and Performance Moving Body.

The Master of Art Film Festival.
First international athletics marathon.

The BUBST held its third regular congress in the oldest Bulgarian seaside resort St. St. Constantine and Helen and gathered many Bulgarian
professionals, as well as experts from over ten European countries. The forum sanctioned Varna and its resorts as particularly competitive for
year-round tourists attraction worldwide due to the present potential of natural resources, the invaluable wealth of mineral springs and modern
spa units, combined with reasonable service prices and available specialized in-depth professionals.

! Филмов фестивал “Master of Art“
The Master of Art Film Festival.
" Фестивал за съвременен танц и пърформанс “Движещо се тяло“.
Уъркшоп с Денислав Валентинов, 2016 г.
The Festival of Contemporary Dance and Performance Moving Body.
Workshop with Denislav Valentinov, 2016.

The Festival of Contemporary Dance and Performance Moving Body organizers aim to encourage professional growth for young choreographers,
dancers and visual artists from Bulgaria and to promote contemporary dance and performance. The program offers dance shows, performances,
film screenings, discussions, workshops, lectures, and more.

# Трети конгрес по спа и балнеотуризъм на БУБСПА
The Bulgarian Union in Balneo and Spa Tourism (BUBST) third congress.
$ Кk Св. св. Константин и Елена
St. St. Constantine and Helen resort.

$

#

Films in such classes as Architecture, Design and Fashion, Art and Power, Fine Arts, Gastronomy, Literature, Music and Dance, Contemporary Art,
Theater and Cinema, Photography, Video Art, Art Advertising, and More than Art, compete in the film festival Master of Art.
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• Varna - European Youth Capital.
• Meeting of the biggest tour operators top managers and
celebration of the 60th anniversary of Golden Sands resort.
• The first exposition for business and tourism Destination
Varna
• MTV Presents Varna Beach Festival

2017
• Варна – европейска младежка столица
• Среща на мениджърите на големите туроператори
и честване на 60-годишнината на кк Златни пясъци

• Първо изложение за бизнес и туризъм
“Дестинация Варна“
• Фестивал MTV Presents Varna Beach

През 2017 г. Варна е избрана за Европейска младежка столица и е първият български град, който е носител на този приз. Всички събития преминават под
логото Варна Innowave. Основната цел на инициативата е да превърне града
в притегателен център за бизнеса и младите хора.

#

Провежда се среща на топмениджърите на най-големите туроператори,
които разискват темата “Перспективи за развитието на кк Златни пясъци“. Форумът е част от празненствата за честване на 60-годишнината на
кк Златни пясъци. Поканени са над 300 бивши и настоящи служители на комплекса, като доайените в изграждане и утвърждаване имиджа на кк Златни
пясъци са наградени с отличия.

At the meeting of the biggest tour operators top managers was
discussed the topic Prospects for the development of Golden
Sands. The forum was part of the celebrations for the 60th
anniversary of Golden Sands. More than 300 former and current
seaside resort employees and notables have been invited among
those who shaped and established the image of the Golden Sands.
Many have been awarded with distinctions.

Туризъм експо “Дестинация Варна“ е създадено с цел да посрещне търсенията
на крайните потребители и да създаде контакти между бизнес партньори,
за да бъде България предпочитана дестинация за всички. Представя най-актуалните предложения от всички сектори в туризма: хотели, ресторанти,
туристически пътувания, ваканции в страната и чужбина, спа и уелнес услуги,
младежки и университетски туризъм, екотуризъм и др.

!

За първи път в България фестивал MTV Presents Varna Beach. Пред 20 000 зрители на южния плаж в шоуто участват 10 световноизвестни изпълнители,
както и български звезди, а филмът от концерта е показан по всички канали
на MTV в 164 страни.

"
! Корица на юбилейната книга “60 години кк Златни пясъци“
Cover of the anniversary book 60 years of Golden Sands resort.

Varna was selected European Youth Capital in 2017 as the first
Bulgarian city to earn the award. All related events took place
under the Varna Innowave logo. The initiative main goal is to make
the city a cutting edge center for business and young people.

$
%

The tourism expo Destination Varna was established to meet
the demands of end users and establish connections between
business partners to make Bulgaria a favorite destination for
anyone. The expo presents the latest offers in all tourism sectors:
hotels, restaurants, tourist trips, vacations in the country and
abroad, spa and wellness services, youth and university tourism,
ecotourism, and more.
For the first time in Bulgaria took place the MTV Presents Varna
Beach Festival. In front of 20 000 spectators on the south city
seaside beach, the show featured ten world-famous artists as
well as Bulgarian stars, while the filmed concert was aired on all
MTV channels in 164 countries.

" Среща на топмениджърите на най-големите туроператори
Meeting of the biggest tour operators top managers.
# Туризъм експо “Дестинация Варна", 2019 г.
The tourism expo Destination Varna, 2019.
$ Реновираният Младежки дом - Варна
The tourism expo Destination Varna, 2019.
% Фестивалът MTV Presents Varna Beach
MTV Presents Varna Beach Festival.
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2018
• Mеждународен форум на побратимените градове и честване
на 110-годишнината на кк Св. св. Константин и Елена
• Общо събрание на Борда на Европейската спа асоциация
• Празници на гроздолечението, виното и спа терапиите в
кк Св. св. Константин и Елена

• Световно първенство по волейбол
• Street Food & Art Festival
• Varna Jazz days Festival
• Среща на върха ЕС – Турция
в Евксиноград
Международният форум на побратимените български и руски
градове е част от празненствата по случай 110-годишнината на
кк Св. св. Константин и Елена – най-стария курорт в България.
Провежда се общо събрание на Борда на Европейската спа асоциация в кк Св. св. Константин и Елена.
$

В края на август в различни хотели и обекти в кк Св. св. Константин и Елена се организират различни събития, които
имат за цел да популяризират запазените от 30-те години
на XX век до наши дни в курорта традиции в прилагането на
лечебни терапии с грозде, гроздови продукти и вино, които и
до днес се предлагат в спа центровете на много от хотелите
в курорта.
!

• The sister cities international forum and
celebration of the 110th anniversary of St.
St. Constantine and Helen seaside resort.
• Ampelotherapy celebrations, wine and
spa therapies in St. St. Constantine and
Helen resort.
• The World Championship in Volleyball.

Street Food & Art Festival е среща на професионалисти и любители готвачи, артисти и музиканти, кулинарни блогъри и влогъри, автори на кулинарни книги и потребители. Представят
се и селектирани филми на кулинарна тематика.

%

Организирана е среща на върха ЕС – Турция в Евксиноград като
част от българското председателството на ЕС.

The General Meeting of the ESPA Board was held in St. St. Constantine and Helen seaside
resort.

" Празници на гроздолечението, виното и спа
терапиите с гроздови продукти
Ampelotherapy celebrations, wine and spa therapies
with grape products.

At the end of August in various hotels and establishments in St. St. Constantine and
Helen resort were planned and held number of events promoting traditions dating back
from the 30s of the 20th century to the present in applying therapies with grapes, grape
products, and wine, available and offered in the spa of many hotels in the resort.

$ Дворецът “Евксиноград“
The Euxinograd Palace.
#

The sister cities forum of Bulgarian and Russian cities was part of the 110th anniversary
celebrations of St. St. Constantine and Helen seaside resort - the oldest one in Bulgaria.

! Световно първенство по волейбол
The World Championship in Volleyball.

# Street Food & Art Festival
The Street Food and Art Festival.

"

• The General Meeting of the
European Spa Association
(ESPA) Board.
• Street Food and Art Festival.
• Varna Jazz Days Festival.
• EU-Turkey summit in
Euxinograd palace.

% Общо събрание на борда на ЕСПА
The General Meeting of the ESPA Board.

The Street Food and Art Festival is a meeting of professional and amateur chefs, artists
and musicians, gastronomy bloggers and vloggers, cookbook authors and consumers.
Selected films on gastronomy are also screened.
An EU-Turkey summit took place in Euxinograd as part of the Bulgarian EU presidency.
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• Varna - European City of Sports.
• The first national competitions Best
young hotelier and Best young animator.
• The Best Chef in the Balkans.
• Contemporary Dance Festival
Dance Routes.

2019
• Варна - “Европейски град на спорта“
• Първо национално състезание “Най-добър
млад хотелиер“ и “Най-добър млад аниматор“

• “Най-добър готвач на Балканите“
• Фестивал за съвременен танц
“Танцови маршрути“
Титлата “Европейски град на спорта“ има за цел да популяризира активния начин на живот, развитието на спортни политики и инфраструктура с добри
съоръжения, програми и активности. Акцентът е върху масовия спорт и върху
значението на спорта като приоритет в живота на хората. През годината се
провеждат и множество спортни събития.

The purpose of the designation European
City of Sports is to promote dynamic lifestyle, advance in sports policies, and infrastructure with worthy sporting facilities,
programs, and activities. The emphasis is
on grassroots sports and the significance
of sports as priority in people lives. Many
sports events were held during the year.

Изграден е новият бул. “Васил Левски“, облекчаващ транспортната инфраструктура в града.
!

В кк Златни пясъци се провежда Първото национално състезание “Най-добър
млад хотелиер“ и “Най-добър млад аниматор“, организирано от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България.

The new Vasil Levski Blvd. is commissioned
facilitating the city transport infrastructure.
The first national competitions Best young
hotelier and Best young animator organized
by the Bulgarian Hotel and Restaurant Association and the Association of Schools of
Restaurant and Hotel Management in Bulgaria are held in Golden Sands.

Балканският алианс на хотелските асоциации (БАХА) провежда годишния си конгрес в кк Св. св. Константин и Елена и в грандхотел “Варна“ се провежда първото състезание “Най-добър готвач на Балканите“.
В основата на Фестивала за съвременен танц “Танцови маршрути“ е Варна Данс
Театър и целта на организаторите е да представят във Варна танцови творци с успешна международна кариера, чийто артистичен път през годините е
бил по един или друг начин свързан с града. Програмата включва лекции, майсторски класове, филмови прожекции и представяне на спектакли.

The annual congress of the Balkan Alliance
of Hotel Associations (BAHA) met in St. St.
Constantine and Helen with the first competition Best Chef in the Balkans held in the
Grand Hotel Varna.

"

The Varna Dance Theater is at the background of the Contemporary Dance Festival
Dance Routes with the organizers purpose
to show in Varna dancers with successful
international careers and whose artistic
path over the years has been in one way or
another connected with the city. The festival
program includes lectures, master classes,
film screenings, and performances.

! Първо национално състезание “Най-добър млад
хотелиер“ и “Най-добър млад аниматор“
The first national competitions Best young hotelier
and Best young animator.
" “Най-добър готвач на Балканите“
The Best Chef in the Balkans.
# Бул. “Васил Левски“
Vasil Levski Boulevard.
$ Рекламен борд “Варна - Европейски град на спорта“
Advertising board Varna - European City of Sports.

#

$
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2020
“Варна, хубава Варна“ – така се пее в песен, посветена на морската столица на България.
Varna, beautiful Varna, is just a verse in a song devoted to the sea capital of Bulgaria

&

!

$

! Кк Златни пясъци
The Golden Sands resort.
" Кк Св. св. Константин и Елена
St. St. Constantine and Helen seaside resort.
"

#

# Новият фонтан на площад „Независимост“
The new fountain in Nezavisimost square.



$ Поглед към Галата
The Varna municipal theater Stoyan Bachvarov.
% Драматичният театър “Стоян Бъчваров“
The Varna municipal theater Stoyan Bachvarov.
& Международен фестивал “Варненско лято“ във Фестивалния център - Варна
The international festival Varna Summer at the Festival Center – Varna.
 Концерт в Римски терми - Варна
A concert in the Roman thermae – Varna.
 Спектакъл в Летния театър
A show at the Summer Theater.
 Катедралният храм “Свето Успение Богородично“
The Cathedral Holy Assumption.

#

%
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2021
Най-посещавани от туристите места във Варна
The top visited tourists landmarks in Varna

!

#

"

$
! Морска градина
The Sea Garden.
" Летeн театър
The Summer Theater.
# Делфинариум
The Dolphinarium.

%

&

$ Зоопарк
The Zoo.
% Аквариум
The Aquarium.
& Природонаучен музей
The Natural History Museum.
 Народна астрономическа обсерватория и
планетариум “Николай Коперник“
The National Astronomy Observatory with
Planetarium Nicolaus Copernicus.







 Военноморски музей
The Naval Museum.

 Римски терми
The Roman Thermae.
Малките римски терми
The small Roman Thermae.
Регионален исторически музей
The Regional History Museum.
Градска художествена галерия
The City Art Gallery.
Етнографски музей
The Ethnography Museum.
Музей на куклите
The Puppets Museum.
Музей на Възраждането
The National Revival Museum.
Музей за история на Варна
The History of Varna Museum.
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2021
Най-посещавани от туристите места във Варна
The most visited places by tourists in Varna

!



! Катедрален храм “Свето Успение Богородично“
The Cathedral Holy Assumption.
" Храм “Свети Николай Чудотворец“
The Church St. Nicholas the Wonderworker.
"

#

# Храм “Свети Атанасий“
The Church St. Athanasius.
$ Храм “Свети архангел Михаил“
The Church Archangel Michael.
% Храм “Света Богородица Панагия“
The Church Holy Mother of God Panagia.

$

%

& Арменска апостолическа православна
църква “Свети Саркис“
The Armenian Apostolic Orthodox Church St.
Sarkis.
 Католическа църква “Непорочно зачатие
на Св. Дева Мария“
The Catholic Church Immaculate Conception.

&



 Побити камъни
The Petrified Forest.

Парк-музей “Владислав Варненчик“
Vladislav Varnenchik Park Museum.

Дворецът “Евксиноград“
The Euxinograd Palace.

Музей по история на медицината
History of Medicine Museum.

Манастир “Св. св. Константин и Елена“
The Monastery St. St. Constantine and Helen.

Аладжа манастир
The Aladzha Monastery.
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2021
Послеслов

100 години в историята на град като Варна са много кратък период, макар той да
обхваща няколко различни икономически и политически строя: капитализъм до 1944 г.,
социализъм до 1989 г. и днес епохата на демокрацията. Тези промени намират своето
отражение в развитието на Варна като морски курорт. Всеки от икономическите
строеве прави всичко по силите си да превърне града в перлата на Черноморското
крайбрежие. Идеята на тази книга е чрез снимки и документи да разкаже за този
стогодишен период. Тя няма претенции за изчерпателност, а само се стреми да постави жалоните по темата, като предостави на бъдещите поколения възможността
за оценяване на настоящето и да предвиди бъдещото развитие на Варна. Защото за
всички, които обичат Варна, тя е съдба.
От съставителите

Afterword
100 years of the history of a city like Varna is a very short period, although it covers different
economic and political systems: capitalism until 1944, socialism until 1989, and today market
democracy. These changes have market the development of Varna as a seaside resort. Each
economic system made its best to brand the city as the pearl of the Black Sea coast. This book
purpose is to tell the story behind the hundred-years period through photos and documents.
It does not claim to be exhaustive but only seeks to set the topics milestones, arming future
generations with the opportunity to appreciate the present and to foresee the future development of Varna. Because for all who love Varna, the city is a destiny.
The authors.
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2021
Поздравления от кметове на градове – партньори на Варна
Congratulations from the mayors of Varna sister city
ГР. ХАМБУРГ, РАЙОН „АЙМСБЮТЕЛ“, ГЕРМАНИЯ

CITY OF HAMBURG, EIMSBÜTTEL DISTRICT, GERMANY

ГР. КЕЙПТАУН, ЮАР

CAPE TOWN, SOUTH AFRICAN REPUBLIC

Много сме щастливи да отпразнуваме с Вас 100-годишнината от обявяването на Варна за курорт.

We are very happy to celebrate with you the 100th
anniversary of Varna city declaration as a resort.

Пожелавам Ви много нови хора да открият Вашия забележителен град през следващите години. Да се чувстват в него толкова добре, колкото и ние - като гости
на прекрасна Варна.

Let me wish You that many new persons discover your
remarkable city and feel as good as we do when we are
guests of Varna.

От името на град Кейптаун бихме желали да поздравим
град Варна с отпразнуването на 100-годишния юбилей
по повод обявяването на града за курорт.

On behalf of the city of Cape Town, we would like to
congratulate the city of Varna for the celebrations of the
100th anniversary of its declaration as a resort.

Приемете най-добрите ни пожелания по този прекрасен
повод. Нека нашето партньорство продължи още дълги
години! Благодаря ви!

Please accept our best wishes for this wonderful occasion.
May our partnership continue for many years to come! Thank
you!

Дан Плату, изпълнителен кмет на Кейптаун

Mr. Dan Platu, Executive Mayor of Cape Town

Кай Гетгенс, кмет на район „Аймсбютел“

Mr. Kay Gätgens, Mayor of the Eimsbüttel district

ГР. ДА НАНГ, ВИЕТНАМ

DA NANG CITY, VIETNAM

ГР. СУРАБАЯ, ИНДОНЕЗИЯ

SURABAYA, INDONESIA

От името на правителството на град Да Нанг и неговите граждани поздравявам най-сърдечно Варна със
100-годишнината от обявяването на града за курорт.

On behalf of the Government and the citizens of the city of
Da Nang, I congratulate you sincerely on the occasion of the
100th anniversary of Varna city declaration as a resort.

По повод 100-годишнината от обявяването на Варна за курортен град, пожелавам на Варна да продължи да расте и да
се развива, да стане още по-привлекателен град.

On the occasion of the 100th anniversary of Varna city
declaration as a resort, I wish the city to continue growing
and developing, to turn into an even more attractive city.

Юбилеят тази година е специално събитие, с редица
празненства, които ще отбележим заедно и това ще
допринесе за признаването на Варна за ваканционна
дестинация в сърцата на чуждестранните туристи.

This year‘ anniversary is a special event with plenty of
celebrations which we will rejoice together. Thus we will
contribute to recognize Varna as a holiday destination in the
hearts of international tourists.

Надявам се приятелството и сътрудничеството между
Сурабая и Варна да продължат да укрепват, за да имат
по-силно положително отражение върху гражданите на
двата града.

I hope that the friendship and cooperation between Surabaya
and Varna will continue to strengthen in order to have a
durable positive impact on the both cities populations.

Ле Трунг Чин, председател на Народния комитет на Да Нанг

Mr. Lê Trung Chinh, Chairman of the City People Committee of
Da Nang.

Вишну Сакти Буана, кмет на Сурабая

ГР. ДОРДРЕХТ, НИДЕРЛАНДИЯ

DORDRECHT, THE NETHERLANDS

ГР. НОВОРОСИЙСК, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

NOVOROSIYSK, RUSSIAN FEDERATION

Днес Варна празнува 100-годишнина от обявяването си
за курортен град.

Varna celebrates this year the 100th anniversary of its
declaration as a resort.

Харесвам града и неговата атмосфера изключително
много – хубавото време, Черно море, природата, вкусната храна и питиета, но преди всичко – приятелски настроените и гостоприемни хора. Това ме кара да желая
да се върна отново, да видя още много от Вашия красив
град. Нека се надяваме това да стане скоро. Честит
празник!

I like very much the city and its temperament - the nice
weather, the Black Sea, the nature, the delicious food and
drinks, but above all - the friendly and hospitable people. I
want to come back again and see many more of your beautiful
city. Let‘s hope this will happen soon. Happy celebrations!

Сърдечно поздравявам ръководството на града и
всички жители на Варна с вековния юбилей от обявяването за курорт. Желая на Вашия славен град да
процъфтява и да открива нови възможности за растеж и развитие. На Вашия гостоприемен народ желая
мир и благополучие, изобилие в семействата и крепко
здраве.

I warmly congratulate the city administration and all the
residents of Varna on the centenary of the city declaration
as resort. I wish your splendid city to prosper and discover
new opportunities for growth and development. I wish your
hospitable nation peace and prosperity, abundance in their
families and good health.

Mr. Walter Kolf, mayor of Dordrecht

Игор Дяченко, кмет на Новоросийск

Mr. Vishnu Sakti Buana, Mayor of Surabaya

Mr. Igor Dyachenko, Mayor of Novorossiysk

Уолтър Колф, кмет на Дордрехт
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ГР. ОДЕСА, УКРАЙНА

ODESSA, UKRAINE

Приемете най-добрите ни пожелания по случай 100-годишнината от провъзгласяване на Варна за курортен
град.

Please accept our best wishes on the occasion of the 100th
anniversary of Varna city declaration as a resort.

Пожелавам на жителите на Варна здраве, благополучие,
щастие! На града и държавата бих искал да пожелая
просперитет, мир и спокойствие!
Честит празник!
Генадий Труханов, кмет на Одеса

I wish the residents of Varna health, well-being, and
happiness! I would like to wish you as well prosperity, peace,
and tranquility for both your city and state!
Happy celebrations!
Mr. Gennady Trukhanov, Mayor of Odessa

ГР. ТУРКУ, ФИНЛАНДИЯ

TURKU, FINLAND

Варна е популярна дестинация за пътуване и почивка
сред гражданите на Турку, а също и във Финландия. Изключително се радваме, че отбелязвате както богатото си културно-историческо минало, така и Вашето настояще като оживен мултикултурен център за всички
варненци и гости на града.

Varna is a popular destination for travel and recreation
among the citizens of Turku, as well as of Finland. We are
extremely glad that you celebrate both your wealthy cultural
and historical past and your present as a lively multicultural
center for all Varna residents and guests of the city.

От името на град Турку Ви пожелавам всичко най-добро
през тази юбилейна година!
Минна Арве, кмет на Турку

On behalf of the city of Turku, I wish you all the best for this
anniversary year!
Mrs. Minna Arve, Mayor of Turku

ГР. РОЩОК, ГЕРМАНИЯ

ROSTOCK, GERMANY

За много мои съграждани Варна е изключително любима
ваканционна дестинация и ние сме винаги щастливи, когато можем да посетим града.

For many of my fellow citizens, Varna is an extremely favorite
holiday destination and we are always happy when we can
visit the city.

Бих искала да поздравя хората, които са допринесли
най-много за развитието на Варна като туристическа
дестинация през последните 100 години. Вярвам, че е
важно много граждани да участват в този процес. Гостоприемството идва от сърцето и това важи за Варна.

I would like to congratulate all those who have contributed
the most to the development of Varna as a tourist destination
in the last 100 years. I believe that it is important for as many
persons to be involved in this process. Hospitality comes from
the heart and this is true for Varna.

Пожелаваме Ви всичко най-добро, здраве и благополучие,
особено сега, по време на пандемията.

We wish you all the best, health and well-being, especially
now during the pandemic.

Регине Люк, Председател на местния парламент на
град Рощок

Mrs. Regine Luc, Chairwoman of the Local Parliament of
Rostock
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