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ЗАПОЧНА ОБНОВЯВАНЕТО НА СГРАДАТА НА ВАРНЕНСКАТА 

ПОЛИЦИЯ ПО ЕВРОПРОЕКТ 
 

Започна обновяването на сградата на Областната дирекция на МВР във Варна. 

Ремонтните дейности ще бъдат извършени по проекта „Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност в административни сгради - сградата на ОДМВР - Варна“. Той се 

финансира от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектът е на обща стойност 1 461 

492,82 лв. Бенефициент е Община Варна. 

Основнат

а му цел е 

намаляване на 

крайното 

енергопотреблен

ие на 

административн

ата сградата на 

варненската 

полиция на ул. 

„Цар Калоян“ 

№2 чрез 

реализиране на 

мерки за 

повишаване на 

енергийната 

ефективност. 

Зданието е 

недвижима културна ценност с национално значение. Построено е през 1932 г. 

Проектът предвижда обновяване на фасадата, подмяна на дограмата, 

топлоизолация на външните стени и покрива. Архитектурният облик на сградата ще 

бъде подобрен чрез боядисване и възстановяване на орнаментиката. Автентичният й вид 

ще бъде запазен. Ще бъдат изпълнени мерки за конструктивното й възстановяване, 

подмяна на осветителната инсталация, както и други енергоспестяващи дейности. Ще 

бъде създадена достъпна архитектурна среда за хората с увреждания чрез поставяне на 

рампи, парапети и предпазни бордюри. В самата сграда ще бъде направен козметичен 

ремонт. Очаква се в резултат на санирането да се пестят 27,5% енергия. 

Проектът е стартирал на 3.08.2018г. и ще приключи на 3.02.2021 г. 
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Областен Информационен Център – Варна 

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg 

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/ 

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg 

група във FB: Областен информационен център - Варна 
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