Инвеститор желае да изгради за своя сметка подземен
паркинг до х-л „България“ и да благоустрои околното
пространство
Сряда, 13 Януари 2021

* Повече подробности можете да научите на предстоящо обществено обсъждане на проекта

След основния ремонт на хотел "България", който е една от знаковите архитектурни забележителности
в Бургас, неговият нов собственик представи пред общинската администрация инвестиционно
намерение за изграждане на подземен паркинг и благоустрояване на околното пространство със
собствени средства. По този начин могат да бъдат задоволени актуални обществени потребности без
влагане на публичен финансов ресурс.
Към момента, в резултат от инвестиционната инициатива на собственика, е извършена цялостна
реконструкция на хотела. Той е с площ от близо 18 000 кв.м. Легловата му база и обслужващи обекти
генерират сериозен пешеходен и автомобилен пътникопоток. Предвид централното местоположението
на сградата и факта, че от север и запад са разположени основни пешеходни улици, а от изток други
имоти, транспортното обслужване към хотелската част е силно затруднено. Това е констатирано и
отчетено още преди десетилетие с изготвянето на цялостната концепция за реконструкция на
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пешеходните зони на гр. Бургас.
Към момента е изготвен идеен проект за подземен паркинг, който доказва параметрите на бъдещата
инициатива. С инвестиционното намерение е разгледано и околното пространство, за което е
направено предложение да се облагороди, като архитектурно се обвърже с характеристиките на
главните пешеходни улици "Александровска" и "Богориди". За имота, предвиден за озеленяване, където
понастоящем е разположена градинката между хотела и Часовника, се предлага внасяне на
допълнителна едроразмерна растителност, а настилките да бъдат подменени, за да са в унисон с
общата визия на прилежащите пешеходни зони.
Според идейното решение възможният паркинг за 100 автомобила е ситуиран подземно в
пространството източно и северно от сградата на хотел "България", като транспортният достъп до него
се запазва от ул. "Митрополит Симеон". Чрез рампа, максимално отдалечена от пешеходната зона, може
да бъде осъществена връзката към паркинга.
След извършени подробни хидрогеоложки проучвания в територията е констатирано, че е възможно
изграждане на такова съоръжение само на едно подземно ниво и това е отчетено в инвестиционното
намерение.
Реализирането на предложения проект може да стартира след одобряване на подробен устройствен
план от местния парламент, въз основа на който да бъде учредено право на строеж на инвеститора за
изграждане на подземен паркинг, благоустрояване и озеленяване на терена в близост, като част от
общата концепция за реконструкция на пешеходните зони на града.
На предстоящото обществено обсъждане за представяне на проекта заинтересованите страни граждани и гости на града, могат да научат повече за инициативата, както и да изразят своето мнение
и възгледи за развитие на разглежданата територия. Предвид епидемиологичната обстановка, то ще се
проведе онлайн в интернет. За участие можете да се запишете след заявка на следния мейл:
urumova@bulgaria-hotel.com. За запитвания по телефона - 0884 195 455, Таня Урумова.

Самото обсъждане ще се проведе този петък от 11:00 ч. Ако желаещите да участват са много, ще бъде
направена втора сесия от 12:00 ч. Организаторът има ангажимент да разпрати линкове към
платформата, където ще се проведе онлайн обсъждането.
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