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Специално място ще
бъде отредено на исто-
рията на сградата. В на-
пълно автентичен вид
ще бъдат представени
силозите с пространст-
вата над и под тях, както
и оцелялото оборудване.
Особено ценен за инду-
стриалната и строителна-
та история е фактът, че
силозите и обслужващо-
то ги стълбище са запа-
зени в напълно автенти-
чен вид, непроменен от
построяването им през
1909 г. до сега.

Подобаващо място в
експозициите ще наме-
ри и архитектурната ис-
тория на Балчик. Един

от основните експонати
ще бъде макет в мащаб
1:500 на града. Ще бъде
проследена историята
на пространствата и
сградите заедно със съ-
дбите на техните създа-
тели и обитатели.

Какво предвижда про-
ектът за реконструкция,
консервация и експони-
ране на мелницата, коя-
то е паметник на култу-
рата от местно значение?

Сградата
Стените ще бъдат по-

чистени от напластява-
нията до откриване на
каменните и тухлените
повърхности. Всички
нови мазилки, външни

и вътрешни, ще бъдат
на варова основа, както
и оригиналните. Пред-
видена е допълнителна
топлоизолационна ма-
зилка за постигане на
енергийна ефективност
на сградата, която ще
бъде нанесена под най-
външния слой от оцве-
тена варо-пясъчна ма-
зилка. Избрани са два
цвята: кремавобяло до
корниза на кота +12,50 м
и сигнално бяло над не-
го. Корнизните профи-
ли на сградата ще бъдат
изпълнени от твърд ва-
ровик. Оригиналният
бетонов корниз на кота
+19,50 м, който е в доб-

ро състояние, след по-
чистване ще бъде оцве-
тен в сигнално бяло. От
твърд бял варовик ще
бъдат изпълнени и хори-
зонталните външни и
вътрешни подпрозоре-
чни облицовки.

Навигационният знак
ще бъде демонтиран, са-
ниран и монтиран на
старото си място върху
южната фасада преди
нанасяне на външния
слой мазилка. Лицевата
повърхност на електрон-
ния часовник върху за-
падната фасада ще бъде
изпълнена от полиран
бял изкуствен камък и
ще бъде монтиран също
преди нанасяне на вън-
шния слой мазилка.

Всички външни врати
и прозорци ще бъдат из-
пълнени със система за
алуминиеви дограми от
висок клас на енергий-
на ефективност и енер-
гоефективни стъклопа-
кети. Към прозоречни-
те отвори по южната
фасада от вътрешната
страна са предвидени
щори за затъмняване на
експозиционните зали
при нужда.

Съществуващите сто-
манобетонови междуе-
тажни подови констру-
кции ще бъдат усилени.
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Подовите повърхности
ще бъдат оформени по
технологията “шлай-
фан” и “полиран” бе-
тон, декориран и оцве-
тен в светли тонове. По-
кривните покрития ще
бъдат изпълнени с кере-
миди и капаци тип “Ро-
мански”.

Функциите
Интериорното реше-

ние е минималистично,
с подчертаване на техно-
логичния облик на пост-
ройката, както и неут-
ралния характер на
оформлението по отно-
шение на експозицията.
В технологично-мини-
малистичен стил са реше-
ни осветителните тела,
въздуховодите, експози-
ционните мебели, обза-
веждането, вътрешните
врати и парапетите.

Всяка от залите ще бъ-
де оборудвана със спе-
циални системи за осве-
тление и мултимедийни
представяния.

Първо и второ ниво на
основната част ще пое-
мат функциите на тури-
стически и информаци-
онен център с щанд за
сувенири, кафе-бар,
външна експозиционна
площ, зала и тераса.

На трето и четвърто
ниво (със светла висо-

чина 380 см), както и в
подпокривното прост-
ранство ще, помещават
залите на културно-ин-
формационния център:
“Пътят на зърното”,
“Културни маршрути”
и “Знаци на времето”.

На пето ниво (със све-
тла височина 265 см) се
разполагат ателиета за
творци, гости на Балчик.

В зоната на силозите
ще има две основни за-
ли – на първо и послед-
но (шесто) ниво ще бъ-
де проследена история-
та на мелницата. Една от
силозните клетки ще
може да бъде наблюда-
вана от всички нива на
сградата.

Околното
пространство

Л а н д ш а ф т н о т о
оформление обхваща
пространството около
сградата в рамките на
прилежащия й парцел.
Оформени са транс-
портните и пешеходни-
те връзки с околните
пространства и морс-
кия бряг. Основният по-
дход откъм градския
център е подчертан с
тримерно озеленяване.
Освен оформени трев-
ни площи, вечнозелена
растителност и верти-
кални акценти – кипа-

риси, решението пред-
вижда малък кръгъл
площад с настилка
“шлайфан” бетон-анти-
слип, павета и балчиш-
ки камък.

Околното пространс-
тво на сградата ще бъде
феерично осветено по-
средством система от
вградени в настилката и
зеленината, както и сво-
бодно стоящи освети-
телни тела. Отделна си-
стема ще осигурява
ефектно осветление на
“Мелницата” с акценти
върху архитектурните
детайли по фасадата.

Реализацията
За финансиране на

реконструкцията на
мелницата община Бал-
чик разчита на операти-
вна програма “Регио-
нално развитие”. Общи-
ната вече е внесла про-
ектно предложение
“Подобряване на тури-
стическите атракции и
свързаните с тях инфра-
структури на територи-
ята на община Балчик”.
В него освен “Мелни-
цата” са включени още
два паметника на култу-
рата – средновековната
крепост в града и “Теке
Ак Язълъ баба” – св.
Атанас” в с. Оброчище.
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