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СИТЕ Варна. Каква е тази величествена сграда? 

 

Борислав ПЕТРОВ 

 

Всеки, който е минавал през последния месец по улица „Преслав“ без 

съмнение е забелязал ремонтираната стара сграда под площада и паркинга на 

МВР - Варна. Някой даже е забелязал надписа над входа – „СИТЕ Варна“. 

Каква е тази величествена сграда? 

 

 
 

Сградата СИТЕ-Варна след ремонта, април 2018 г. 

 

Поне от ХVІІІ век, а и десетилетия след Освобождението районът на 

днешния площад, там, където се събират тогавашните улици „Преславска“, 

„Цариградска“, „Малка Търговска“, „Царибродска“, „Вардар“, „Одесос“, 

„Тича“ и „Солунска“ е бил търговско средище, наречено Балък пазар (рибен 

пазар). Това е вторият по значение търговски център след Мусалата, изпълнен 

с кевгир-маази и дюгени, сарафски бюра и търговски кантори. 

Малко по-надолу е Барутхането, остатък от средновековната варненска 

крепост. След Освобождението улиците „Преславска“ и „Цариградска“ (днес с 

общото име „Преслав“) засилили значението си като главна градска артерия, 

водеща от Мусалата чак до скелята. Построени били множество банкови и 

търговски къщи, които може да се видят и днес.  
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Ул. „Преславска” през 1894 г. В дъното е Балък пазар. СИТЕ-Варна още не е 

построено, а зад дървото се вижда еврейската сефарадска синагога. Сн. 

Карл Албрехт.  

 
 

Ул. „Преславска” през 1913 г. На мястото на старите складове е построено 

СИТЕ-Варна. Дигитална библиотека на РБ „П. Славейков” – Варна. 
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На мястото на стар склад в южния край на Балък пазар и в съседство на 

Барутхането, в самия край на ХІХ век била построена търговската къща СИТЕ-

Варна. Значението на наименованието не e много ясно и може би насочва 

въображението към банкерските и търговски центрове в големите западни 

градове – сититата.  

 

 
 

Изследователят на варненската история Георги Кацарски е издирил, че 

сградата е собственост на братята Гарабед и Енисек Есаян (Ясаян), търговци, 

живеещи и работещи в Цариград, но по някаква причина е записана на името 

на Виржиния Есаян. Старите варненски вестници пък подсказват името на 

пълномощника Гарабед Ховасапиян, който движел делата им във Варна. 

За да научим годината на построяване е достатъчно да вдигнем глава към 

надписа над централния ризалит – 1898. Това обаче не е съвсем сигурно, тъй 

като отново  вестниците от 1901 г. свидетелстват, че зданието е „новостроящо 

се“.  
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„Варненски общински 

вестник“ от 07.06.1901 г. Дигитална библиотека на РБ „П. Славейков” – 

Варна. 

Сградата е триетажна, с достатъчно търговски площи, заети от различен 

вид еснаф. На първия етаж магазиите били заети от няколко касапски дюгени 

(месопродавници), а на горните етажи били разположени множество търговски 

и банкерски кантори. През годините сред тях били Варненската търговско-

индустриална камара, Стоковата борса, Варненската популярна банка, агенция 

Лойд Триестина и т.н. Това съжителство на касапи и висши търговци може да 

се стори неуместно на съвременните варненци, но неуместно е било и за 

варненци преди сто години. Дълги години обществеността, а и общинските 

служители негодували срещу мръсотията и нарушенията на хигиена. Най-

накрая, след съдебни решения общинските и ветеринарните разпореждания 

били спазени и касапските дюгени били затворени завинаги.  

През 1935 г. в съседство на СИТЕ-Варна била открита най-

представителната сграда по „Преслав“, тази на Варненската търговско 

индустриална камара. През 1950-те години двете сгради били предадени за 

ползване от ВМС, като това продължава и до днес.  

 Ул. „Преславска” през 1930-40-

те г. От ляво на дясно се виждат Земеделската банка (днес МВР-Варна), 

СИТЕ-Варна и новата сграда на Варненската търговско-индустриална 

камара. 


