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Ва̀рна е най-
големият град в Североизточна България, разположен по бреговете на Черно море и В
арненското езеро.  В древността градът носи името Одесос.  

Варна често се нарича „морската столица на България“ 
и е важен туристически и просветен център.   

Населението на града е около 348 хил. души, което поставя Варна на трето място в Бъ
лгария.   
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В чертите на града са курортните ком
плекси Св. св. Константин и Елена и 
Златни пясъци. Градът има пясъчни п
лажове и топли минерални извори с т
емпература 35 – 50 °C. 

В близост до Варна на площ от 13 20
7 декара се намира природният парк 
Златни пясъци със скалния Аладжа м
анастир. Той е вторият обявен парк в 
България след Национален парк Вито
ша. 

 

 



Катедрален храм „Свето Успение Богородично“  
 
Разположена в самия център на град Варна, днес катедралата "Св. Успение 
Богородично" е една от най-емблематичните постройки в града. Молитвен 
храм за варненци, в същото време забележителност в маршрутите на 
туристите, катедралата се е превърнала в един от символите на града. 
 



Варненският Археологически музей  

Там се намира и едно от най-
старите златни съкровища в света, датирано отпреди 4000 години преди Христа и открито във 
Варненският халколитен некропол - по-
старо от което е само откритото в Града на птиците при Пазарджик.  

Първите археологически материали са били събрани от Карел Шкорпил и Анание Явашов през 

 1887 г.  



 Римските терми на Одесос са сред най-
запазените архитектурни паметници от античния период в страната.  

Термите са изградени към края на 2 век.  

В днешни дни през лятото в термите работи летен театър, изнасят се концерти. 



Клубът развива активна културно-

артистична работа и художествено-

творческа самодейност. Военноморският клуб е един от най-

големите културно-информационни центрове и една от най-

забележителните сгради във Варна. В него се помещава и 

театър „Българан“. 

На територията на  Варна е  разположено Адмиралтействот

о на Българската армия.  

 

 

 

 

Военноморски клуб Варна 
 



Фестивален и конгресен център 

Фестивален и конгресен център -

 там, освен артистични прояви и фестивали, се организират и научни срещи, семинарии. 

Центърът е съорганизатор на Международния филмов фестивал „Любовта е лудост“, фестивала на български

я игрален филм „Златната роза“, фестивала на европейските филмови копродукции, международния музикал

ен фестивал „Варненско лято“, Варненския театрален фестивал, Международния майски хоров конкурс, Межд

ународния балетен конкурс –

 Варна, Европейския музикален фестивал, Коледния и Майския салон на изкуствата, международния детски 

фестивал на изкуствата „Съзвездие море – слънце, младост, красота“.  



Дворец на културата и спорта 
Дворецът на културата и спорта (наричан още Спортна зала) е комплекс за конгресни, културни и спорт

ни прояви.  

Градът има многогодишни традиции в спорта. Действащи са няколко футболни стадиона, сред които ба

зите на ПФК Черно море (Варна) и 

ПФК Спартак (Варна). В процес на пълно преустройство е градският стадион. След края на новоизграж

дането му стадионът се очаква да бъде най-модерният в България.  

Традиционно националният отбор на България по волейбол играе във Варна.  

В града има клубове по бадминтон, тенис, баскетбол, плуване, бейзбол, бокс, културизъм, стрелба, езд

а, колоездене, картинг, спортно катерене, спортно ориентиране, а от Аспаруховия мост се правят скоков

е с въже (бънжди). 

 



Национално училище по изкуствата 

„Добри Христов“ 

Създадено е като музикално училище
 през 1944 г. 
и през 1956 г. училището получава им
ето на бележития музикален педагог, 
композитор и 
академик Добри Христов.  

Възпитаници на училището са изявен
и музикални и балетни дейци. 

Сградата на училището  е паметник н
а културата.  

 



Други забележителности 

Морски фар 

„Фонтанът на сирените“ в Морската гр
адина.  

 

Варненската астрономическа обсерва
тория и планетариум „Николай 
Коперник“ 

 



Впечатляващият градски часовник се намира точно срещу Катедралата 

във Варна. Той е над 20 метра и е завършен през 1888 г.  

Държавна опера Варна -

намира се на централния площад в града, помещавайки се в сградата 

на Драматичния театър „Стоян Бъчваров". Операта организира от 2000 

г. всяка година Коледен и Великденски музикален фестивал, а от 2010 

г. и „Опера в Летния театър“. Всяка година бива организиран Междунар

одният музикален фестивал „Варненско лято“.   

 

Основното културно годишно събитие и забележителност във Варна е  

Международният балетен конкурс Варна, който е един от най-

старите за Източна Европа, провеждащ се от 1964 г. 

В градската художествена галерия „Борис Георгиев“   се организират ко

нцерти от програмата на Международния музикален фестивал „Варнен

ско лято“, театрални спектакли и модни ревюта. 

 

В Летния театър се организират национални и международни прояви. 

 

 

 



Зоологическа градина 

Зоологическата градина е разполо
жена в Морската градина. Тя е дом
 на общо 300 представители от 60 
вида птици, хищници, тревопасни, 
примати и водоплаващи. 

 

От 2007 г. е открит и 
„Спасителен център“, който помага
 на пострадали животни и след леч
ението им ги връща обратно в при
родата. 

 



Морска градина  

Със своите 850 декара Морската градина на Варна е национален паметник на 
градинското и парковото изкуство.  

В морската градина има Алея на възрожденците с паметници на бележити бъл
гари от Възраждането и националноосвободителните ни борби.  

В Морската градина са разположени Варненският аквариум и Делфинариумът. 
 

 



Благодаря за 

вниманието! 


