MULTIPURPOSE BUILDING "MARINA BURGAS", Burgas
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА "МАРИНА БУРГАС"
ЦГЧ на гр.Бургас
Technical design 2017 - 2018
Entering into exploitation 2019
Build area
3 160 m²
Total build area 15 300 m²

Технически проект
2017-2018
Въвеждане в експлоатация 2019
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РЗП 15 300 м²
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Location and initial condition of the construction
The former tobacco storage house is located on the east side of the Burgas port
complex. Following a municipal decision, this area of the port was relocated to the
urban center of Burgas and gained free public access. The building consists of six
floors, with its construction dealt in two stages – at the end of the 1930s four of the
levels were raised, where the top two floors were later developed, between 1962 and
1970. The storage building was not maintained for many years and was in critical need
of reconstruction, including structural reinforcement.

Aim of the project
The rare location of the building positioned adjacent to the protection wall of the pier
and its entrance from the center of Burgas made the task of reconstructing the
storage house particularly responsible. The existing building had to be transformed
into a place for meetings, leisure, work, and recreation for residents and visitors to
the city, without modifying its dimensions.
A new urban planning solution for the site, saturated with diverse social functions
was deciding factor for the new pedestrian and automobile access paths towards the
site. The building assignment demanded incorporating the following functions –
restaurant, hotel, office space, conference hall, apartment hotel, shopping, and public
service area and а covered parking lot.

Местоположение и първоначално състояние на обекта
Бившата складова сграда за съхранение на тютюн е разположена в източната
част на пристанищен комплекс Бургас. С решение на общината тази част от
пристанището става зона за обществен достъп и се придава към централната
градска част. Сградата е на шест етажа, като строителството е извършвано на
два етапа - в края на тридесетте години на миналия век са изградени от първи до
четвърти етажи, а в периода 1962-1970 г. - останалите два етажа. Сградата не
беше поддържана в продължение на години и се нуждаеше от сериозна
реконструкция, вкл. конструктивно укрепване.

Цел на проекта
Уникалното местоположение на сградата-непосредствено до кейовата стена и
включването на пристанището в разширението на централната градска част на
Бургас, направи задачата по преустройството особено отговорна. Съществуващият склад трябваше да се трансформира в място за срещи, развлечение,
работа и отдих на жителите и гостите на града, без да се променят неговите
габаритни размери.
Новото градоустройствено решение на околното пространство и насищането му
със социални функции бяха определящи за новите пешеходни и автомобилни
подходи към обекта. Заданието за проектиране изискваше съвместяването на
следните функции – ресторант, хотел, офиси, конферентна зала, апартаментен
хотел, търговска част (банков офис, магазин) и покрит паркинг.
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