
Нов интериорен проект „Реконструкция и основен
ремонт на Дворец на културата и спорта гр. Варна
/зала Конгресна/”, включващ: нови трибуни (C, D, E, F, 
B1), TV - платформи, както обслужващи, 
административни, технически и санитарни
помещения.

Модел - Ново разпределение – партер
Model - New Ground floor

PALACE OF CULTURE AND SPORTS

2014

Година на завършване: 2015
Year of completion: 2015

РЗП “зала Конгресна”: 12 000 кв.м

TBA “Kongresna hall”: 12 000 sq.m.

Ново разпределение 3 етаж
New 3nd floor

Ново разпределение 2 етаж
New 2nd floor

Нов общ поглед трибуни
New top view tribunes

Модел – Нови трибуни C и D
Model - New tribune C and D

Модел – Нови трибуни E, F и VIP
Model - New tribune E,F and VIP

Модел – Нов общ поглед трибуни
Model – New top view tribunes

THE TASKS
THE DESIGN

Ново разпределение – партер
New Ground floor

Прерязване мобилна трибуна
Cut mobile tribune

- Увеличаване на броят на местата от 3 000 на 5 000
- Increasing the number of seats from 3 000 to 5 000
- Спортен център сертифициран от Международните спортни 
седерации
- Certificated  sport center  by  the  international sports federations
- Високо качество на акустиката в арената при концерти и събития
- High quality of acoustic in concerts and events arena
- Високи изисквания за сигурност и противопожарна защита 
- High  security  and  fire  fight  requirements
- Запазване на добра функционалност и възможност за бърза 
промяна от спортни събития към концерт
- Keeping  the  good  functionality and fast change from sport to 
concert
- По-добро качество на видимостта 
- Better quality of the visibility
- Цялостно обновяване и модернизиране на сградните
инсталации
- Complete renovation and modernization of building installations C
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Предишно състояние 2014 - Лоша видимост
Previous condition 2014 - Bad  visibility

Предишно състояние 2014 - Добра видимост – Нови трибини D и F
Previous condition 2014 - Better  visibility – New tribune D and F

New interior design “Reconstruction and 
overhaul design of the "Palace of Culture and 
Sports" Varna /Kongresna hall/”, including: 
new stands (C, D, E, F, B1), TV - platforms, also 
service, administrative, technical and sanitary 
rooms.
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