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                         ДОКЛАД № 2 
 

Въведение:  

Справихме се, въпреки грипната епидемия обявена в Бургас, въпреки обявеното след това 

извънредно положение свързано с COVID-19, в безпрецедентна, трудна ситуация успяхме да 

завършим Доклад 2.  

Този доклад не е това, което трябваше да бъде, защото нямахме възможност, заради социалната 

изолация (почти месец) в която сме поставени, да работим нормално. Не успяхме да реализираме 

своите идеи за провеждане на интервюта и анкети в Община Бургас, Културен център „Морско казино“ 

- Бургас, Експозиционен център Флора Бургас - Бургас, с ръководителите на проекта ……, защото си 

стояхме у дома, защото така трябваше ……, в условия на изолация успяхме да се „съберем“, да 

преодолеем себе си, въпреки страха и стреса, който изживяваме …  

Не, това не е оправдание. Ние сме отговорни и сме доказали това с участието си в множество 

проекти, конкурси и състезания.  

Доклад 2, може би не е това, което трябва да бъде, но той е победа над самите нас.  

Доказахме на себе си, че въпреки всичко НИЕ можем и НИЕ се справихме ЗАЕДНО.  

Във време на пандемия, при загуба на хора в огромен мащаб, при тотална промяна на начина 

ни на живот … ние продължаваме да творим и работим с мисъл за бъдещето и с отговорността, че сме 

тук и сега … Бъдещето принадлежи на НАС.   
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Заглавие на статията в областта на журналистиката на данните (Data Journalism)*  

Културата – движещата сила на Бургас 

 

Статия в областта на журналистиката на данните (Data Journalism)*  

 Ако културата е движещата сила на Бургас, то сградата на Културния дом на нефтохимика – 

НХК е нейният дом, но не и единственият. Различните културни мероприятия са разпределени във 

няколко различни сгради – театър „Адриана Будевска“, Държавна опера, ДНА, както и много други, 

по-малки по размер, но също толкова обичани, а през лятото фокусът е върху откритите сцени – Летен 

театър, открита сцена „Охлюва“, а също и плажната е ивица е изключително популярна сред летните 

събития. Но това, което различава НХК от всички тях е, че в него, освен културни събития, се 

провеждат тренировки по танци, пеене, карате, бизнес форуми и конференции, там се помества и 

Общинският съвет на град Бургас. След реновацията на културния дом той ще се превърне и в най-

голямата сграда в Бургас с обща площ на всички помещения почти 8 хил. кв. км.  

 Проектът е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас, Зона 

на въздействие с публични функции с висока обществена значимост (ЗВ I) - Проектна група ЗВ I - 4 

Обновяване на обекти на културата и е в списъка на основните проекти на Инвестиционната програма, 

която извежда приоритетните обекти за интервенция за Община Бургас за периода 2014 -2020 г.  

Предвидените по проекта дейности са насочени към цялостна модернизация на сградния фонд, 

създаване на съвременен архитектурно-художествен образ на сградата, функционално и смислено 

обогатяване на дейностите, прилагане на мерки за енергийна и ресурсна ефективност. Основната цел 

на проекта е създаване на условия за насърчаване на културното многообразие, творческата 

мобилност, развитието на културните индустрии и съвременни форми на творческо изразяване, бизнес 

инициативите чрез реконструкция и модернизация на Културен дом на Лукойл Нефтохим.  

А някои от конкретно определените цели са:  

➢ Да се преосмислят обемите на фоайетата, като се потърсят места и форми за информационни 

площи и съвременно интериорно звучене. Да се прецизира влизането в централното фоайе, 

разположението на зона за информация и възможността за обособяване на отделна зала в 

южната част на съществуващото фоайе. По възможност да се предвидят изложбени площи 

/кътове/ във фоайетата, за гостуващи изложби и/или  постоянна, посветена на историята на 

сградата и културното й минало и настояще. 

➢ Да се увеличи броят и прецизира местоположението на гримьорните, като се търси бърз и 

лесен достъп до сцената. Да се предвиди дистанционно повикване от сцената. 

➢ Преустройство и ремонт на вътрешния двор, проучване възможността за подвижно покриване, 

отварянето му към фоайетата и кафето и превръщането му в мини сцена и притегателен 

културен център за моноспектакли, индивидуални концертни изяви, рецитали и др. 
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➢ Да се потърси възможност за обособяване на конферентна зала. 

➢ Да се потърси възможност за увеличаване на танцовите репетиционни зали с прилежащите 

към тях помещения. 

➢ Да се предвиди обединяване на съществуващи офиси с цел осигуряване на зали за обучения на 

деца и възрастни /курсове, кръжоци/. 

➢ Да се изготви проект за прилежащият терен - благоустрояване и озеленяване. 

➢ Проектът да предвиди ремонт и преоборудване на сценичната техника, основен ремонт на 

всички сградни и довеждащи (за имота) инсталации. 

Самите дейности по проекта се реализират чрез комбинирана подкрепа на безвъзмездна 

финансова помощ от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020, финансов инструмент Фонд 

за градско развитие за регионите София и Южна България от Фонд за устойчиви градове и собствен 

принос на Община Бургас. Бюджет на проекта се равнява на 9 490 230, 92 лева, като от тях: 

• БФП - 4 019 217, 00 лева    

• Финансов инструмент - 5 151 384, 72 лева 

• Собствен принос - 319 629, 20 лева 

Новостите, които ще се реализират в сградата са: използване на вътрешното пространство, 

което досега никога не се е използвало; в зрителната зала ще има оркестрина, каквато в Бургас няма и 

ще бъде модернизирана с осветителна и озвучителна техника, с осигурен достъп за хора с увреждания; 

нова фасадна обвивка, с която ще се топлоизолират всички стени, нова дограма и стъклопакети; част 

от помещенията ще се обединят, като се премахнат преградните стени; ще бъдат изградени нови 

санитарни възли и нови интериорни покрития на пода, стените и таваните. Дори общинското кино от 

сградата на театър "Адриана Будевска" ще се премести тук и ще има условия за провеждане на 

различни фестивали. 

Разположен в сърцето на Бургас, Културният дом на Лукойл Нефтохим е познат и любим на 

всички бургазлии. Той е голяма част от животите на всички граждани, едва ли някой не е запознат с 

него. Именно затова проектът е изключително важен както за самия град и културата му, така и за 

всички хора. 

 

Тематично изображение към статията в областта на журналистиката на данните (Data 

Journalism)*  
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Заглавие на тематичното изображение към статията в областта на журналистиката на данните 

(Data Journalism)*  

Културен дом на НХК – център на културния и обществено – политическия живот в Бургас  

 

Източник на описателното изображение към статията в областта на журналистиката на данните 

(Data Journalism)*  

Сайт на Общинна Бургас: 

Реконструкция на Културен дом на нефтохимика – Идейна концепция І място;  

 

ГРАФИКА/ИНФОГРАФИКА 1 (основно изображение)* - CANVA.COM  

ИНФОГРАФИКА 1 
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Заглавие на графика/инфографика 1*  

Функционално зониране и обемно-пространствено решение в сградата  

 

Източник на графика/инфографика 1*  

Сайт на Общинна Бургас: 

Реконструкция на Културен дом на нефтохимика – Идейна концепция І място (табло 1);  

 

ГРАФИКА/ИНФОГРАФИКА 2*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заглавие на графика/инфографика 2*  

Реконструкция, фасадно и интериорно решение на сградата  
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Източник на графика/инфографика 2*  

Сайт на Общинна Бургас: 

Реконструкция на Културен дом на нефтохимика – Идейна концепция І място (табло 2);  

 

ЛИНК към динамична/интерактивна инфографика 1 – INFOGRAM*  

URL: https://infogram.com/byudzhet-i-celi-na-proekta-and-1hxr4zqgwmpq4yo?live 

Община Бургас - https://www.burgas.bg/index.php?/bg/info/index/852 

 

 

https://www.burgas.bg/index.php?/bg/info/index/852

