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ПРОЕКТ № BG16RFOP001-1.002-0006 

"РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СГРАДА ФИЛИАЛ ТМПЦ - 

ВАРНА" 

 
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  

BG16RFOP001-1.002-0006-С02, с Рег. № РД- 02-37-26/26.05.2020 г.; 

 

Процедура на директно предоставяне: BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна", част от 

процедура: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020", Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 

градско развитие", ОП „Региони в растеж" 2014-2020. 

 

Бенефициент - Община Варна 

Партньор – Министерство на културата 

 

Описание на проекта: 

Обект на интервенция е филиалната сграда на Театрално-музикален 

продуцентски център Варна, който е държавен културен институт, към Министъра на 

културата и се използва за оперни представления и свързаните с тях дейности. Обектът 

на интервенция се стопанисва от „Театрално-музикален продуцентски център Варна“. 

Предвижда се да бъдат извършени следните дейности: 

- СМР на обект: „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда „Филиал на 

Театрално-музикален продуцентски център-Варна“; 

- Упражняване на строителен надзор;  

- Упражняване на авторски надзор; 

- Геодезическо заснемане на обекта; 

- Доставка на оборудване и обзавеждане; 

- Публичност и визуализация; 

- Одит на проекта; 
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Бюджетът на проекта се финансира от безвъзмездна финансова помощ (БФП), 

финансов инструмент и от бюджета на Община Варна.  

 

Цел на проекта: 

Общата цел е да се подобрят условията за достъп до културен живот чрез 

модернизация на културната инфраструктура в гр. Варна. Това ще се постигне чрез 

реализиране на основните дейности по проекта: строителство, реконструкция, 

обновяване, оборудване и обзавеждане на сградата на "Филиал на ТМПЦ -Варна". 

 

Специфични цели: 

• Реконструиране на сградния фонд на Театрално-музикален продуцентски 

център чрез реализиране на СМР; 

• Подобряване на микроклимата на работещите творчески колективи в 

сградата на филиал ТМПЦ - Варна, гастролиращите актьори, зрители и гости на гр. 

Варна; 

• Подобряване на достъпа за хора в с увреждания; 

• Подобряване условията за достъп до културен живот за жителите и 

гостите на гр. Варна; 

• Подобряване енергийните характеристики на сградата. 

 

Очаквани резултати: 

С реализирането на проекта, Театрално-музикален продуцентски център - Варна 

ще разполага с обновени и комфортни за зрителите и артистите сцена, камерна зала, 

репетиционни зали и др. Сградата на филиала ще продължи да се експлоатира като 

втора сцена, на която ще преобладават театралните постановки. За тази цел ще бъде 

подменена сценичната механизация, ще бъдат обособени две репетиционни зали, 

изцяло ще се промени интериорът на зрителната зала, балкона, главното фоайе, 

камерната зала. Проектът предвижда още дейности по подмяна на ВиК и ел. 

инсталациите, осигуряване на адекватно осветление и озвучаване, изграждане на 

климатична и вентилационни инсталации, подобряване достъпа за хора с увреждания. 

Други очаквани резултати са подобряване енергийните характеристики на 

сградата, чрез изпълнение на пълния пакет мерки, заложени в одитите за ЕЕ и достигане 
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до минимален клас „С“ на енергопотребление; подобряване на микроклимата на 

работещите творчески колективи в сградата на филиал ТМПЦ- Варна, гастролиращите 

актьори, зрители и гости на гр. Варна; осигуряване на оборудване и обзавеждане. 

 

Продължителност на проекта: 30 месеца  

Срок на договора: 26.05.2020 г. – 26.11.2022 г. /нова крайна дата: 28.10.2023 г./ 

Бюджет на проекта:  

 5 398 175.85 лв. – безвъзмездна финансова помощ; 

 1 346 328 лв. - финансов инструмент:  

 81 000 лв. – собствено финансиране от Община Варна:  

 

Статус на проекта: В процес на изпълнение. 


