ПРОЕКТ № BG 161 PO001/1.1-01/2007/058
„МУЗЕИТЕ НА ВАРНА – РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ”

Договор за безвъзмездна финансова помощ:
BG 161 PO001/1.1-01/2007/046 от 03.02.2009 г.
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG 161 PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна
образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на
устойчиви градски ареали”
Обща цел на проекта:
Да спомогне за създаването на подходяща и рентабилна културна инфраструктура,
съобразена с настоящите и бъдещите нужди на населението в градския център на Варна и
прилежащите му територии.
Специфични цели:


Подобряване на условията за предоставяне на услуги в седем културни институции
във Варна – Археологически музей, Етнографски музей, Природонаучен музей,
музей “Нова история”, музей “Георги Велчев”, експозиционни сгради към Аладжа
манастир и Градската художествена галерия.

Основни дейности по проекта:








Изпълнение на строително-монтажни работи в седемте културни институции ремонт на ел. инсталации;
Ремонт (изкърпване, шпакловане и боядисване) на стени и тавани в помещенията,
коридори и зали;
Поставяне на хидроизолация, поставяне на топлоизолация и мазилка;
Подмяна на дървена дограма;
Монтиране на пожароизвестителни системи;
Оборудване на стълбищни преходи с помощни съоръжения (рампи), обслужващи
хората в неравностойно положение и др.;
Изграждане на специализирано оборудване за експозиционните зали и поставяне
на влагоуловителни системи и климатизация, които да гарантират подходяща
влажност за правилното съхранение на фондовете на Археологическия и
Природонаучния музей, музеи „Нова история” и „Г. Велчев” и в прилежащите
сгради към Аладжа манастир и да осигурят модерни експозиционни трезори за
съхраняваните в Археологическия музей и в галерията експонати. Създаване на
подходяща температурна среда в музеите.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Музеите на Варна – ремонт и реконструкция”, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Целеви групи:
 Потребители на услугите на седемте културни институции;
 Работещият в музеите и художествената галерия обслужващ персонал;


Хората с увреждания, които досега са имали ограничен достъп до този вид
културни институции.

Крайни бенефициенти:


Мениджърският състав на културните институции;



Община Варна.

Постигнати резултати
Количествени:


разгъната площ, на която е направен основен ремонт – 12 973 кв. м.;



функциониращ асансьор – 1 бр.;



монтирани помощни съоръжения, обслужващи хората с увреждания – 10 броя;



ремонтирани отоплителна и ВиК инсталации в 2 сгради;



поставена топлоизолация –8 833 кв. м.;



инсталирани 28 бр. климатични системи;



инсталирани 41 влагоуловителни системи;



изградени и монтирани 175 модерни експозиционни трезора в залите на
Археологическия музей и Художествената галерия;



увеличен броят на посетителите на ремонтираните културни институции с 45 %;



осигурена временна заетост на
изпълнение на ремонтните работи;



изготвени и разпространени 2 500 бр. брошури за постигнатите резултати от
проекта.
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Качествени:


подобрена материална среда в седем културни институции във Варна;



създадени модерни условия за работа на служителите в тях ;



намалени разходите за отопление и осветление в музеите и художествената
галерия;



осигурени модерни експозиционни трезори за съхраняваните в Археологическия
музей и в галерията експонати;



създадена достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Музеите на Варна – ремонт и реконструкция”, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Продължителност на проекта: от 03.02.2009 г. до 21.07.2011 г.
Бюджет на проекта по ДБФП: 4 925 811 лева (100% безвъзмездна финансова помощ)
Бюджет на проекта след приключване изпълнението на дейностите:
3 545 522 лв. безвъзмездна финансова помощ*

*Източник на информация: Информационна система за управление и наблюдение на Структурните
инструменти на ЕС в България. В стойността не са включени допълнителните разходи с източник на
финансиране Община Варна, които не са включени в ДБФП.
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