
През 2015 г ДППИ /Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура/ инвестира в модернизация и преустройство на старото хале на Магазия 1 /1906г/. Проектът цели създаването на съвременна 
обществена сграда в рамките на стария обем, както и запазване и експониране на автентичната метална конструкция тип “Айфел”. Успоредно с това проектът търси преосмисляне и благоустрояване на 
територията около сградата с цел превръщането й в атрактивно обществено пространство.
В основата на реконструкцията е заложено сградата да бъде многофункционална – с ресторанти, пространства за култура, магазини, туристически център и морска гара за каботажно плаване. 
ЦЦелта е сградата да се превърне в отворен обществен център, който да е в основата на развитието на тази нова за градския живот територия. Градоустройствено и архитектурно, в рамките на Пристанище 
Бургас, тя е свързващо звено между зоната с новопроектираните сгради и пространства (Морска гара и бъдещият конгресен център) и старата индустриална територия с нейния характер и дух.
/
In 2015 State Enterprise Port Infrastructure invests in the modernization and reconstruction of the building of Magazia 1 /1906/. The project aims to create a modern public building with a new function, sticking to the In 2015 State Enterprise Port Infrastructure invests in the modernization and reconstruction of the building of Magazia 1 /1906/. The project aims to create a modern public building with a new function, sticking to the 
volume and the shape of the old warehouse and also preserving and exposing the authentic steel riveted construction. One of the most important tasks of the initiative is the parallel modernization and refurbishing of 
the space around the building aiming at a contemporary waterfront public space for all citizens and tourists in Burgas.
The building is planned to be multifunctional – with restaurants, culture spaces, shops, tourist center and marine station. One of the main tasks of the center is to be an open space that induces vitality in this new urban The building is planned to be multifunctional – with restaurants, culture spaces, shops, tourist center and marine station. One of the main tasks of the center is to be an open space that induces vitality in this new urban 
territory. In the architectural and urbanistic context of the Port of Burgas, Magazia 1 is the connecting point between the newly created spaces (the Marine station and the future Congress center) and the old industrial 
territory with its unique armosphere.
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