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Морското казино грабна наградата на публиката за “Сграда на
годината”
четвъртък, 15 декември 2011
Публикувано от: Радостин Рачев

Културен център "Морско казино" грабна престижната награда на публиката в юбилейното 10 - то
издание на Националния конкурс "Сграда на годината". Наградата бе връчена на кмета на Бургас
Димитър Николов от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на
официална церемония в столицата.
Възстановяването на любимото на бургазлии и емблематично за града Морско казино, и превръщането
му в оживен културен център бе високо оценено от публиката на конкурса, която го избра за "Сграда на
годината 2011". С мнозинство от 1870 гласа, Казиното бе отличено на първо място от общо 65 - те
обекта, които тази година бяха номинирани за участие в класацията.
В рамките на две седмици - от 1 до 14 декември, хората имаха възможността да определят своя
фаворит за най-забележителна сграда, гласувайки на интернет страницата на конкурса www.buildingoftheyear.bg.
С красивата си фасада и неповторимо разположение Морското казино определено бе един от найвпечатляващите и силни претенденти за наградата на публиката.
"Радвам се, че получихме именно наградата на публиката. Благодаря на всички, които дадоха гласа си
за един от най-бургаските символи - Морското казино", каза кметът Димитър Николов.
Изящната постройка на Морското казино бе върната към живот през март тази година, след като дълго
време тънеше в разруха. Тя бе възстановена в оригиналния си вид и структура от 1938 г.
Реконструкцията стана факт, благодарение на спечеления от Община Бургас проект по Оперативна
програма "Регионално развитие" на стойност 2.5 млн. лв. Авторите на проекта са арх. Юлия Железова и
инж. Галина Андонова от "Фрибул" ООД, конструктор е инж. Добрин Ефтимов, а изпълнител - фирма
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"Сан Сити" ООД.
Реставрацията на сградата запази максимално структурата, качеството, визията, основните материали
и въздействието на оригинала. Частичните вътрешни промени са продиктувани единствено от
необходимостта за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.
След реконструкцията, на Морското казино бе вдъхнат нов смисъл и живот. Сградата бързо се превърна
в най-модерния и посещаван културен център в Бургас. Салоните и залите му всеки ден се изпълват с
хора. Причината са богатата и пъстра културна програма от изложби, концерти и рецитали. Широк
отзвук получиха и едни от най-интересните и атрактивни изложби у нас - "Изящните съкровища на
древните траки", включващи Панагюрското златно съкровище и непоказвано досега Бургаско
съкровище и изключително ценна експозиция на древни икони на покровителя на морския град - Св.
Николай Чудотворец.
Деца и възрастни пък развиват активна кръжочна дейност в кабинетите на 2-ия етаж в Казиното, а от
терасата и покрива му със специални уреди за наблюдение - монокуляри може да се съзерцава целият
Бургаски залив.
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