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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
I. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ
Общи сведения за селището
Местоположение, граници и площ
Квартал Сарафово е разположен на 10 km североизточно от центъра на град
Бургас, в северната част на Бургаския залив на около 50 m н.в. (фиг.1).

кв. Срафово

Атанасовско езеро

Бургас
Фиг.1 Местоположение на кв. Сарафово

Теренът, определен според ЗРП на кв. Сарафово от 1991 г. за изграждане на
крайбрежен парк, обществено обслужване и спорт е разположен в най-южната част на
квартала, над градския плаж (фиг. 2). Ивицата е със средна дължина 1 365 m и средна
ширина 120 m. Надморската височина е от 5 до 35 m. Територията е с площ 144.20
dka, в това число и площта от 1.97 dka на УПИ на помпената станция за отпадни води.

УПИ ІІ, КВ. 63,
КРАЙБРЕЖЕН ПЛАЖ, ОБЩЕСТВЕНО
ОБСЛУЖВАНЕ, СПОРТ, ПЛАЖ

Фиг.2 Местоположение на УПИ II, кв. 63
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По пътя между центъра гр. Бургас и кв. Сарафово се намира защитената
природна местност резерват “Атанасовско езеро”. Езерото е разположено в
направление север-юг, с дължина 9.5 km и максимална ширина 4.2 km. Селищните
ландшафти в близост до езерото са представени от: кв. Сарафово на изток, жилищен
к-с "Изгрев" на юг, минно селище “Черно море” на север. Заобилалящите езерото
територии са заети предимно от аграрни равнинни ландшафти.
Общата площ на езерото е 1690 ha, от която под защита са 1050 ha и буферна
зона от 900 ha. Източно от буферната зона са разположени горски ландшафти във вид
на тополови поясни насаждения. Функцията на част от тях е да намаляват
свлачищните процеси в района на Сарафово.
Атанасовското езеро е влажна зона от типа на хлиперхалинните крайбрежни
водоеми, твърде рядка както за нашата страна, така и в световен мащаб. От него се
извличат морска сол, лечебна кал, луга и други ценни природни ресурси, но най-голяма
ценност то има поради наличието на уникален орнитологичен генофонд. В района му
са установени 296 вида птици от общо за България 393 вида. Това се дължи на
обстоятелството, че през езерото преминава втория по големина миграционен път на
птиците в Европа – Виа Понтика.
Езерото е известно като гнездовище на
множество редки видове, като типично “botthe neck site” за мигриращите реещи се
птици от значителна част на Северна, Източна и Централна Европа, както и като място
на концентриране на редки зимуващи птици. Езерото е обявено за Important Bird Area
- орнитологично важно място (G. Jones, 1989). В Атанасовското езеро са установени 12
глобално застрашени вида. От всичко 100 вида в Червената книга на България /1985/,
в езерото и прилежащите му райони са установени 86, от които 17 са гнездещи.
То е свръхсолено езеро, с лиманен характер в северната си част и с белези на
лагуна в южната. Около езерото съществуват по-малки сладководни водоеми и
мочурливи места, както и система от канали, обрасли с блатна растителност.
Езерото е обявено за защитена местност през 1976 г. Със заповед N 601 от
12.0Х.1980 г. на бивш КОПС при МС езерото е обявено за резерват, а през 1984г. е
включено в списъка на влажните зони с международно значение по Рамсарската
конвенция.
Обектът на разработка на настоящата работа, УПИ II, кв. 63 на северозапад
граничи с вътрешната регулационна линия на частни имоти, разположени по
граничната ул. „Черно море”, а на югоизток с градския плаж и морето.

Комуникации и транспорт
Квартал Сарафово се намира в 15-20 минутен изохрон на транспортна
достъпност от центъра на гр. Бургас. Транспортната връзка Бургас-Варна е изнесена
северозападно-северно от територията на квартала, като заедно с летищният комплекс
ограничават развитието му в тази посока. В окончателния ЗРП на квартал Сарафово от
1991г., транзитното движение е изнесено тангиращо на територията от северозападсевер, като влизането и излизането е съсредоточено в единствен пункт. Сарафово има
автобусни връзки с Бургас, Поморие, Несебър, “Слънчев бряг”.
Териториалното разположение и добрите транспортни комуникации на
квартала го правят потенциален резерв на Бургас като курортен ресурс и частично
решава жилищния проблем на града.
Аерогара Бургас (летище Сарафово) е трета по големина в страната, след тези
в София и Варна. Тя има значение, както за вътрешните, така и за международните
пътнически превози. Това важи особено за курортния сезон, когато се поддържат преки
връзки с редица градове.
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Квартал Сарафово е свързан с морската градина на Бургас с крайбрежна алея,
осигуряваща живописна разходка за пешеходци и велосипедисти.

Историческо развитие
Село Сарафово е основано през 1920 г. от бежанци от Одринска Тракия.
Първоначално е известно под името Папарос. На 2 km северно от него има останки от
римско селище, част от което се намира под водата. Сравнително добре е запазена
настилка, широка около 7 m от правоъгълни андезитни плочи, вероятно от
пристанищно съоръжение. На 700 m северно от Сарафово, при изкопни работи в
могилата Маджартепси, е разкрито тракийско погребение от II – III век.
От 28.08.1922 г., селището получава статут на самостоятелна единица, в
рамките на Поморийска околия, като през 1929 г. получава днешното си наименование
на името на инж. Сарафов. Според него още при първия му оглед на местността са
забелязани всички преимущества на бъдещото селище - от едната страна е мерата и
черноземните почви, а от другата страна - морето. Учудващо е, че 40-50 години преди
реалното развитие на туризма инж. Сарафов е предвиждал новосъздаденото селище в
бъдеще да стане туристически курорт и проектирал отлична инфраструктура на
Сарафово - широки и прави улици и тротоари, няколко градински парка и училище.
От 12.11.1987 г. с решение на Държавен Съвет, селището е включено към
Бургас и се превръща в негов квартал.
Квартал Сарафово е предмет на по-детайлно изследване в “ТУП на
Черноморското крайбрежие” и “ТУП на отдиха на община Бургас”, разработени и
одобрени през 1989г., където е определен като курортен ресурс с регионално и
национално значение.
Сарафово е включено в територията на 2-ро кметство. Урбанистичната
концепция в ОГП на гр. Бургас от 1993г. създава условия населеното място да се
развива като част от градската структура, в максимална близост до морето.
Градоустройствената идея предвижда в перспектива кв. Сарафово да се обособи като
вторичен градски център, като тя е съобразена с новия статут на територията –
микрорайонен център на града.

Социално - икономическо развитие
Важна предпоставка за развитие на отдиха в Сарафово е ландшафтната
характеристика. Морският бряг е с голяма притегателна сила за отдиха. В
обслужващата сфера е заето предимно местното население.
Проблемът за пълното оползотворяване на легловата база е много съществен,
поради сезонния характер на отдиха и туризма. За по-рационалното използване на
материалната база през цялата година биха допринесли центрове за климатолечение,
калолечение, луголечение, както и използването й за конгресен туризъм през зимния
сезон.

Градоустройство
Физическите и антропогенните ограничители в района на квартала до голяма
степен определят устройството на територията. Това са морето, активното свлачище,
високата категория обработваема земя, летищния комплекс, пътната магистрала.
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Настоящата градоустройствена разработка е в състояние да осигури обитаване
в 2010г. общо на 5000 души, при завишен комфорт на обитаване и съобразно
допълнителните изисквания на територията - годишен и седмичен отдих от национално
значение. Тази разработка предлага много добри условия за увеличаване заетостта в
обслужващата сфера.

Характеристика на екологичните условия
Климатична характеристика
Влиянието на Черно море определя климатичните условия на курорта. Те се
характеризират с мека зима, прохладно лято, а есента е дълга и топла - благоприятна
за по-продължителен морски туризъм. Поради редуващите се течения на морския бриз
от морето към сушата и обратно, летните горещини се понасят по-леко. Въздухът е
чист, поради отсъствие на индустриални производства и замърсители. През годината
над 320 дни са слънчеви поради специфичното завъртане на ветровете, което не
позволява задържане на облаци и мъгла.
Обобщената характеристика на климатичните условия във връзка с
проектирането на растителност е, че те са благоприятни за развитие на
разнообразен видов състав. Това се дължи на липсата на екстремни стойности на
показателите на основните климатични елементи. Но във видовия състав трябва да се
включат главно средно студоустойчиви и сухоустойчиви видове поради
неблагоприятния ветрови режим, съчетан с висока атмосферна влажност през зимните
месеци и поради ниската сума на валежите през лятното полугодие.
Различните релефни и микрорелефни и почвени характеристики моделират
основните климатични елементи и създават специфичен микроклимат и възможност за
развитие на видове различаващи се в екологичния си оптимум.

Геоложка характеристика
Свлачищни и абразионни процеси и форми
Литологията, ерозионният базис и активната антропогенна дейност в
продължение на няколко столетия са се отразили неблагоприятно върху естествената
растителна покривка, с което се създават условия за проявления на активни ерозионни
процеси върху значителна част от Бургаското крайбрежие.
Инженерно – геоложка характеристика
Инженерно–геоложките условия се обуславят предимно от геолого–литоложкия
строеж; наклона на пластовете; структурните и текстурни особености; физико –
механичните свойства на отложенията в масива, както по наслояването, така и косо на
него; наличието на слаби контакти или повърхнини в масива и т.н.
Сарафовския свлачищен комплекс е от константен тип свлачища, изграден
предимно от глини. Причините за възникване са преди всичко строежът на морския
бряг - глинест, абразивното действие на морето и хидравличните градиенти на
подземните води.
Сарафовският свлачищен комплекс е изграден от глини – прахово – песъкливи,
кафяви, жълтокафяви до жълти на места варовити с варовити ядки.
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Глините лежат почти хоризонтално с малък наклон (1 – 30) към морския бряг,
като само на места наклонът достига до 8 – 100.
Изводи и препоръки
Разработваният терен е част от Сарафовското свлачище.
1.
В дълбочина площадката е изградена от свлечени земни маси с дебелина
5 m, под които залягат прахово – песъчливи глини.
2.
Имайки предвид ниските механични характеристики на свлечените земни
маси се препоръчва тяхното отстраняване или преминаване с пилоти и фундиране в
долулежащите глини.
3.
Дренажите трябва да са от водоплътни тръби и в никакъв случай да не се
допускат течове.
4.
Активирането на свлачището в момента става от сезонните колебания на
нивото на подземните води и изливането на повърхностни води върху ската
5.
Препоръчва се изграждането на подпорна стена, фундирана в пластовете
2, 3.
6.
В сеизмично отношение районът е от VII степен .
Мероприятия за намаляване ерозионната и свлачищна дейност


Инженерни средства

Свлачищните процеси в резултат на абразивната дейност на морската вода в
днешно време са частично преустановени, благодарение на изградените буни, в
границите на този крайбрежен участък и бетоновите предпазни съоръжения, изградени
от “Трансстрой” по проект на “Геозащита” – гр. Варна.
Сезонните колебания на подземните води в активната зона, близо до главния
свлачищен откос са намалени чрез изграждането на отводнителни канавки, дренажни
прорези, шахти.


Инженерно - биологични средства

Големият откос на ската, както и липсата на растителност в източната част на
склона води до интензивно увеличаване на деградационния процес, в резултат на
водната и ветрова ерозия.
Инженерно-биологичните методи за укрепване техническите средства се
допълват и комбинират с възможностите на растителността. Използването на
ЗАТВАРЯЩА КЛЕТЪЧНА СИСТЕМА GEOWEB® (фиг. 3), чийто отвори се озеленяват
е много подходящо за укрепване на откоса към градския плаж.

Фиг. 3 Перфорирана Geoweb® клетъчна система
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Перфорираната Geoweb® клетъчна система е инженерна, многокомпонентна
система, която включва: перфорирана Geoweb® секция – структура от перфорирани
ленти от полиетилен с висока плътност, свързани помежду си с ултразвукови заварки,
която в разпънато състояние наподобява пчелна пита. Елементите на Geoweb®
системата се предлагат в различни размери на секциите, клетките и техните височини.
Перфорацията на клетките спомага за по-доброто сцепление между стените на
клетките и насипния материал. В случаите, когато клетките са запълнени с хумус,
перфорацията позволява преминаване на корените на растенията от клетка в клетка,
което увеличава устойчивостта на системата.
Предотвратяване на повърхностната ерозия е основна част при защита на
околната среда. Продуктите и системите за защита от ерозия дават възможност за
предпазване изнасянето на фини фракции от застрашената почва, чрез поддържане на
почвеното плодородие, намаляване на повърхностния воден отток, предпазване на
най-горния слой от ветрова ерозия и осигуряване на възможност за развитие на
растителност. В зависимост от проблема и конкретните условия на обекта, са
възможни различни решения с няколко продукта - могат да бъдат приложени следните
системи: биорогозки, КМат®, MacMat® и Geoweb®.

Почвени условия
Обектът в геоморфоложко отношение е част от Сарафовския свлачищен
комплекс, което налага извършването на локални почвени проучвания.
Резултатите от лабораторните изследвания на почвени проби от обекта, направени от
авторския колектив в лабораторията на Лесотехническия университет.
Свличанията, смесванията на почвени хоризонти, отнасянията на плодородни
слоеве дават като резултат много плитка почва. При това най – горният почвен слой
става тежък по механичен състав т. к. леките фракции са били отнасяни от вятъра и
водата, а по – тежките, донесени от склоновите повърхностни води са се натрупвали.
Въз основа на извършените почвени проучвания, във връзка с устройването на
територията, като зонален тип почви разпространени в Сарафово са определени
типичните смолници (vertisols).
Техният механичен състав е глинест, тежък и еднообразен в дълбочина. По
отношение на физичните свойства почвите са с голяма плътност и слаба аерация.
Реакцията на почвения разтвор е алкална до силно алкална (pH 8,3–8,7) и
влияе на достъпността на хранителни вещества. За химичния състав е типично високо
съдържание на карбонати (CaCO 3 ) - доказателство е бурното шупване при
взаимодействие на почвената проба със солна киселина.
С бедното хумусно съдържание (1,2–1,7), което не се променя съществено в
почвените пластове в дълбочина и изпълняващо функция на основен резерв на
хранителни вещества, се свързва и тяхната много слаба запасеност с общ азот (0,0450,115%) и усвоим фосфор (1,25-2,5). Съдържанието на усвоим калий е високо.
Водният режим при тях е неблагоприятен за млада дървесна растителност.
Поради ниската водопропускливост и тежкия механичен състав във влажни периоди
настъпват повърхностни преовлажнявания и заблатявания в отрицателните
микрорелефни форми, които се сменят през засушливи периоди със засушаване,
свиване на почвата и поява на дълбоки пукнатини.
Тази характеристика на съществуващите почвени условия налага
необходимостта от прилагане на мелиоративни мероприятия за подобряване
условията за развитие на декоративната расителност. Предлагаме няколко варианта в
зависимост от възможностите за финансиране.
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Торене

Поради и без това лошите хранителни качества на почвата, внасянето на
инертни материали (пясък, сгурия на прах, стрити лигнитни въглища) като мероприятие
за подобряване на механичния състав е нецелесъобразно.
Поради слабата аерация и неблагоприятния температурен режим на
смолниците (особено през пролетта) дори добре запасени с общ азот не винаги
съществуват добри условия за неговата минерализация. Тъй като не малка част от
фосфора в тези почви се намира в трудноусвоима форма, те се характеризират като
слабо запасени на усвоим фосфор за растенията. По тези причини повишаването на
плодородието на смолниците без внасянето на рационални дози азотно-фосфорни
торове е невъзможно. Поради тежкия механичен състав, високия сорбционен
капацитет и ниската водопропускливост при тях не съществува опасност от измиване
на внесените минерални торове.
I вариант
Насипване на плодородна хумусна почва в пласт с мощност 30 см, която след
слягане до 25 cm ще създаде оптимални условия за развитие на тревиста и цветна
растителност. За взискателната дървесно-храстова растителност се препоръчва
гнездово внасяне на плодородна почва в посадните места:
-за дървета 0,6/ 0,6/ 0,7 m
-за храсти 0,4/ 0,4/ 0,5 m
II вариант
Внасяне на хуминови препарати (български или внос) в съчетание с минерални
торове и “Terrawat” - гранулиран изкуствен тор със стабилна структура, подобряващ
водно-въздушния режим на почвата, чрез свойството си да увеличава многократно
обема си при навлажняване. Високият му абсорбционен капацитет осигурява
постоянно изобилно водно съдържание.
III вариант
Прилагане на органично торене с норма 7-8t/dka в съчетание с азотнофосфорно минерално торене.

Съществуваща растителност
Съществуващите растителните масиви в средната и западната част на
територията са резултат от залесителни мероприятия, като част от индивидите са
самонастанили се или са с издънков произход. Oбемно-пространствена растителна
композиция липсва, а съществуващите масиви изпълняват по-скоро мелиоративна,
отколкото естетическа функция.
Съществуващата растителност на обекта – крайбрежен парк “Сарафово” е
със следния видов състав:
Широколистни видове:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ailanthus altissima
Celtis australis
Eleagnus angustifolia
Fraxinus sp.
Gleditsia triacanthos
Koelreuteria paniculata
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Maclura aurantiaca
Platanus sp.
Populus canadensis
Pyrus sp.
Robinia pseudoacacia
Salix alba
Malus sp.
Populus sp.
Prunus sp.
Amorpha fruticosa
Ligustrum vulgare
Genista sp.
Rubus sp.

Оценка на фитосанитарното и декоративно състояние на растителността
Фитосанитарната оценка на растителността е представена в самостоятелна
разработка.

10

II. ПРОЕКТНА ЧАСТ
Цели и задачи на проекта
Според окончателния проект на ЗРП на кв Сарафово от 1991 г., основните
елементи на спорта и отдиха е предвидено да се разработят в крайбрежен парк, в
какъвто се предвижда да се устрои неусвоената, силно ерозирала крайбрежна ивица в
чертите на квартала.
Този парк ще е входен пункт към градския плаж и би подобрил силуетното
въздействие на плажната ивица, чиято площ е 31,0 dka. Съществуващите нормативи
изискват 6–8 m2/ посетител ориентировъчна площ за ползването на пясъчната ивица,
в зависимост от вида на курорта. Според тези нормативни разчети капацитетните
възможности на плажа варират от 3 875 до 5 165 души.
Площта на крайбрежния парк е 142.23 dka, която осигурява 44.45 m2/ жител (3
200 жители) или 22.94 m2/ посетител през сезона, в който има допълнителен
контингент от почиващи, достигащ до 3 000 (при препоръчителна нормативна площ в
райони за отдих 65 m2/ посетител).
В Сарафово има условия за развитие както на дълготрайния (годишен), така
също и на седмичния отдих. Тук от особена важност е местно население, което през
неактивния период ще използва част от курортните съоръжения и ще се превърне във
фактор за продължаване на сезона.
За създаване на пълноценна жизнена среда и висока степен на обществено
обслужване съществуващите зелени площи за широко обществено ползване в
Сарафово са крайно недостатъчни. Местоположението на квартала, разположен в
северната част на Бургаския залив и произхождащите от това курортни функции
определят необходимостта от създаване на представителен обект за посещение и от
туристите почиващи в Сарафово.
Целта на проектното решение е изграждане развитие на функционалнопланова и обемно-пространствена композиция на приморски парк като място за
разходки, културни и спортни дейности за различни възрастови и социални групи.
Задачите на проектното решение са:

Изграждане на паркова среда, подходяща за селища с развит морски
туризъм

Създаване на крайбрежен парк като място за разходка, отдих, спортни и
културни занимания

Овладяване на ерозионната дейност

Функционално зониране
Функционалното зониране в настоящия проек е съобразено с теренните
дадености, с изградените инфраструктурни елементи и с комуникационните връзки с
квартала, както и с изискванията поставени в заданието на общината – паркът да има
спортно-атракционна, развлекателна, рекреационна функция, да има обекти на
обществено обслужване, с акцент върху търговията на прясна риба в планираната
рибна борса.
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Паркът целогогодишно ще обслужва основно жителите на квартала, а през
летния сезон ще бъде предпочитано място за отдих и развлечение за гостите на
курортното селище.
В проектното решение се обособяват следните функционални зони и подзони:

Зона Комуникации:



Транспортни комуникации; паркинги
Пешеходни комуникации

Транспортният достъп до парка се спира до главните подходи, като са
осигурени паркинги по граничната улица на квартала. Автомобилните връзки за
обслужване на парковите обекти са решени като алеи с усилена настилка,
осигуряващи епизодичен автомобилен достъп. Схемата на пешеходните комуникации е
изцяло новопроектирана. Осигурени са второстепенни връзки с всички улици на
квартала.

Зона Обществено Обслужване
Общественото обслужване има за цел постигане разнообразие на видовете
услуги, които се предлагат на почиващите, както и тяхното подходящо ситуиране в
оптимален брой обекти. То включва:


Хранене - ресторант, кафенета, сладкарница



Медицински
и
рехабилитационни
възстановителния център










процедури

към

спортно-

Сауна
Масаж
Лечебна гимнастика
Водолечение
Фитотерапия
Зонотерапия
Ароматотерапия
Фитнес зала
Кало-, луго-процедури



Други (към спортно-възстановителния център) - боулинг, билярд, магазин
за бански, магазин за козметика



Рибна борса
 обслужващи обекти, свързани с риболовна дейност
 временно убежище на малки рибарски плавателни съдове и
лодкостоянки между прилежащите буни

Територията е осигурена
предвидената функция.

с

транспортен

достъп

и

инфраструктура

за
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Зона Отдих
Активен отдих


Спорт - спортни площадки:












Тенискорт
Волейболно игрища
Баскетболно игрище
Комбинирано игрище за футбол, баскетбол, волейбол
Фитнес на открито
Тенис на маса
Плувни басейни
Водни пързалки
Скейтинг-съоръжения - рампи
Мини голф



Велосипеден маршрут



Разходка с пони



Игрални площадки за деца

Обособени сектори за игри и забавления на децата. Те са ситуирани
относително изолирано от кътовете за отдих и от автомобилните комуникации.
Подбрани са места с разнообразни теренни условия, предоставящи възможности за
по-разнообразна игра, както и условия на слънце и сянка. По-големите детски
площадки са ситуирани до главните подходи, а останалите сравнително равномерно по
дължината на ивицата.
Пасивен Отдих
 Репрезентативна зона с кътове за отдих, тихи игри (шах на открито),
четални на открито
 Изгледни площадки
 Места за пикник
 Културен отдих – летен театър
Местата за тиха и спокойна почивка са търсени в по-слабо натоварените части,
сред масивите, далеч от основните комуникационни връзки.

Зелена зона



Панорамни алеи
Изгледни точки

13

Планова композиция
Плановата композиция и функционалното зониране на територията на парка са
съобразени със съществуващата растителност, релефа на терена и изградените
инфраструктурни елементи.
При проектирането са спазени нормативните изисквания в действащите към
момента:
 Наредба № 6 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните
територии;
 Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационнотранспортните системи на урбанизираните територии;
 Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на
площадките за игра.
В контактната зона на крайбрежния парк с жилищната територия са
проектирани пет крайулични паркинги по ул.„Черно море”, които да осигурят
необходимите паркоместа за посетителите с леки автомобили. Общият брой на
предвидените паркоместа е 194. Броят на местата за паркиране за автомобили на хора
с увреждания е 10 - по две места на паркинг до 50 места, съгласно Наредба № 6, Чл.
16., ал. 1. Тези места са разположени в непосредствена близост до входа за
пешеходци на паркинга (Наредба № 6, Чл. 17).
От съществуващите пътища са обособени три основни входни пункта към
територията на парка и градския плаж – два главни, поемащи потока от посетители от
целия квартал и един, който е вход за пешеходците и велосипедистите, идващи по
крайбрежната алея от Бургас.
Превозните средства на посетителите се спират до главните подходи. Зоната
на парка става изключително пешеходна. Възможност за достъп в парка имат само
превозни средства, зареждащи обектите за хранене, обслужващи различните
съоръжения в парка и на плажа, както и мотокарите на отдела за поддържане на
парковата растителност. Преминаването на тези транспортни средства е осигурено
чрез изграждане на пешеходни алеи с усилена настилка.
Схемата на пешеходните комуникации е изцяло новопроектирана. Алейната
мрежа е съобразена с денивелацията на терена.
Главният подход на градския плаж лежи на оста на главната транспортна
улица на кв. Сарафово - ул. “Брацигово”. Стабилизираната с бетонни блокове връзка
към плажа и буните е запазена като пешеходна с ограничен достъп на транспортни
средства. Стръмният откос не позволява развитието на представително входно
пространство в горната част. Влизането е решено с разширение в настилката за
панорамна тераса. Входът е фланкиран с две колони, наподобяващи кули,
символизиращи името на град Бургас (бургос – от гръцки - кула). От тази тераса
тръгват две алеи – едната главна, с усилено покритие, поемаща главния поток от
посетители, насочили се към плажа, и друга второстепенна, която навлиза директно
към парковата част. Под терасата в ос е проектирано кафене, пред което се разполага
голяма панорамна тераса, с места за сядане, комбинирани с клоцове с растителност.
Настилката на този площад е с рисунък на компас (бетонни плочи, павета пясъчник и
щампован бетон). От този площад се слиза по голяма двойна, богато озеленена
стълба с воден ефект - каскада до крайбрежната алея. Този площад е задънка и на
главната пешеходна ос.
Обединяващото в композиционно отношение пространство между двата главни
подхода е оформено като представителна зона с геометризирана композиция. Тази
зона се състои от главна ос на две нива, чийто задънки са две площадни
пространства - на панорамната тераса при входа на градския плаж и на летния театър
в западната част на парка. Двете главни алеи са разделени от партерни площи. За
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избягване на монотонността на централната ос, предопределена от теренните
дадености, се разполага серия от тематични градини на “Седемте изкуства”- КИНО,
ТЕАТЪР, ЦИРК, ЖИВОПИС, ТАНЦ, МУЗИКА И ЛИТЕРАТУРА, които водят към летния
театър. В тях са изпълнени цветни композиции, както и постоянни и временни
скулптурни експозиции по съответната тема.
Седемте градини могат ежегодно да се променят, след като се организират
пленери, с участието на ученици от специализирани училища по озеленяване или
приложни изкуства и студенти от Лесотехническия университет и Художествена
академия.
Успоредно на главната ос терасовидно са разположени второстепенни алеи. Те
съставят главното рекреационно ядро. Връзката между алеите на различни нива се
осъществява чрез стълби, рампи и три главни напречни стълбищни връзки, които
оформят визуални коридори към морето. Задънките на тези оси са изгледни площадки
с места за сядане и метални перголни конструкции (фиг. 4) с чешмички (фонтанки).

Фиг. 4 Беседка на фирма HAGS

Кътове за почивка и изгледните площадки към морето са съобразени с
конфигурацията на терена и са ситуирани едностранно на алеите, с лице към морето.
Те са решени като ниши (джобове), в които е предвидена пейка за сядане, а до всяка
пейка е осигурено място за инвалидна количка (Наредба № 6, Чл. 26, ал. 2) или
съответно за детска количка.
В тази зона за тих отдих са проектирани две площадки за шах на открито (фиг.
5).

Фиг. 5 Шах на открито
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При пресичането на главната ос с второстепенния подход са проектирани
кафене и сладкарница. Една от главните алеи навлиза в западната част на парка и
със светлинен ефект в настилката води до летния театър. От летния театър тя
продължава обиколно, за да стигне до подхода от Бургас и пристанището. По тази
алея е разположена серия от монохроматични градини за пикник с маси, столчета и
огнища. Групирането на растенията по багра усилва влиянието на отделния цвят в
общата композиция и по този начин се постига определено внушение и настроение,
породено от символиката на багрите. Колоритът е сред най-силно въздействащите
декоративни признаци на растенията. Баграта би била достатъчен ориентир за място
на среща. Проектирани са БЯЛА, ЖЪЛТА, ОРАНЖЕВА, РОЗОВА, ЧЕРВЕНА,
ВИОЛЕТОВА ГРАДИНИ.
Една от тематичните градини в този сектор на парка е скалната градина, която
е разположена до напречен дренаж, наподобяващ каменна река.
Източната част на парка е решена като зона за активен отдих с разполагането
на спортно-възстановителен център. Сградата на основния корпус е вкопана и
нейният покрив се превръща в покривна кафе-тераса с места за сядане.
Амфитеатрално са проектирани трибуни за плаж. Около басейните е предвидено
място за разполагане на шезлонги. Единият басейн е с воден бар и сектор за
вибромасажи, а другият е с водни атракции и различни типове пързалки за деца (фиг.
6).

Фиг. 6 Водни пързалки на фирма НОЛА 7

Към спортно-възстановителния център, освен игрища за баскетбол, волейбол и
тенис е предвидено изграждането на фитнес на открито с различни типове
съоръжения (фиг. 7).

Фиг. 7 Фитнес уреди за площадки на открито на фирма HAGS
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Като атракция към детската площадка е предвидена мрежа за катерене за деца
от 5-12 години (фиг. 8).

Фиг. 8 Мрежи за катерене на фирма HAGS

При решаването на главен подход II съществува проблема с голямата
денивелация, поради което кафенето и сладкарницата на централната ос се
разполагат с цел да се осигури удобна транспортна връзка за зареждане. Тази теренна
конфигурация е подходяща за вписване в ската на летен театър. Амфитеатрите на
открито събират множество посетители вечер и са център на артистичния живот.
Освен театрални представления, на сцената могат да се провеждат празненства,
чествания, танцови спектакли, курсове по танци.
Детския сектор е решен като система от площадки свързани с напречни и
надлъжни връзки, непосредствено до главната алея
Площадките за игра са устроени в зависимост от предназначението им по
възрастови групи на очакваните ползватели. Ползвателите на площадките за игра в
зависимост от физическите и психическите им способности са разделени на
възрастови групи: 1. до 3 години; 2. от 3 до 12 години; 3. от 12 до 18 години.
В парковете, в близост до игрища, увеселителни обекти площадките за игра
могат да се предвиждат като комбинирани площадки за игри, общуване и спорт за
всички ползватели до 18 години (Наредба 1, Чл. 9. ал 3).
В зависимост от предназначението на площадките за игра по възрастови групи
са създадени условия за следните основни видове игри и/или занимания: люлеене;
пързаляне; въртене; клатушкане; пазене на равновесие; катерене; игри със сюжети и
роли; експериментиране; учене; общуване – колективни игри (Наредба 1, Чл. 4. ал 3).
На всяка площадка за игра е осигурена възможност най-малко 50 на сто от
заниманията да са достъпни и за ползватели с увреждания (Наредба 1, Чл. 5. ал.1).
Достъпните занимания и/или съоръжения за игра са осигурени с достъпен маршрут за
ползвателите, придвижващи се с инвалидни колички и с други помощни средства, и за
техните придружители, и съответните занимания и/или съоръжения за игра са
разположени равномерно на територията на площадката (Наредба 1, Чл. 5. ал.2).
При устройване на площадките за игра, предназначени за няколко възрастови
групи, са обособени отделни зони за всяка възрастова група със съответните за нея
занимания и/или съоръжения за игра (Наредба 1, Чл. 5. ал.4).
Детската зона с амфитеатъра е с морска тематика и е проектирана с изглед
към морето. Нейното предназначение е организиране на детски тържества в паркова
среда – рожденни дни, карнавали. Осигурен е автомобилен достъп с цел възможност
за зареждане. Под тази зона е проектирана мини-конна база за разходки с понита.
В югозападната част на приморския парк е проектирана втора спортноатракционна зона за юношеската група с площадки за спортове със състезателен и
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развлекателен характер, рампи за скейтбордове и байкове, миниголф игрище,
универсално спортно игрище.
Пешеходният подход от Бургас е оформен представително с разполагането на
поредица от обществено - обслужващи сгради – кафе, ресторант и дискотека с
покривни тераси, аквапарк. Те са източници на шум и така ситуирани са максимално
отдалечени от зона обитаване.
В тази част на парка е обособена зона с обслужващи обекти, свързани с
риболовна дейност, рибна борса, като е предвидено пристанище за временно
убежище на малки рибарски плавателни съдове и лодкостоянки между прилежащите
буни. Територията е осигурена с транспортен достъп и инфраструктура за
предвидената функция.
Панорамната алея във връхната част на ската, ограничена от ръба на откоса и
регулационната линия на имотите на луксозните морски вили, дава още една
възможност за панорамна разходка.
По панорамната алея между плажа и парка са предвидени места за сядане,
като изгледни площадки и кътове за социални контакти и отдих.
Лесопарковата част от парка е предназначена и обзаведена за спокоен отдих и
разходки. Композиционно се изгражда от различни по обем и мащаб открити и закрити
растителни пространства.
Велосипедната алея е проектирана като успоредна на крайбрежната алея
ивица. Габаритите й са съобразени с нормативите за двупосочно движение. Широчина
та на велосипедното платно е 2.0 m, а широчината на изолационната ивица е 0.5 m
(Наредба 2, чл. 118, ал. 2). В пресечните точки на велоалеята с трите напречни
стълбищни връзки са проектирани велопаркинги, които осигуряват 100 броя
паркоместа (фиг 9).

Фиг. 9 Велосипедни стендове на фирма HAGS

Дендрологичен проект
Обемно - пространствена композиция
Настоящата планова копмпозиция цели максимално запазване на
съществуващата растителност. Съществуващата на обекта едроразмерна дървесна
растителност е в задоволително състояние - фитосанитарната оценка предвижда да
се премахнат 25 индивида от 893. Във връзка с композиционното решение отпадат: 33
бр. Fraxinus sp.; 29 бр. Robinia pseudoacacia; 1 бр. Populus canadensis; 5 бр. Salix alba; 7
бр. Koelreuteria paniculata; 21 бр. Pyrus sp.; 34 бр. Ailanthus altissima; 1 бр. Celtis
australis; 2 бр. Prunus sp.; 5 бр. Eleagnus angustifolia; 16 бр. Maclura pomifera; 4 бр.
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Gleditsia triacanthos; 1 бр. Malus sp. Предвижда се частично или напълно премахване на
чисти или смесени масиви от: Eleagnus angustifolia, Amorpha fruticosa; Genista sp.;
Amorpha fruticosa и Ligustrum vulgare; Amorpha fruticosa и Rubus sp.; Ailanthus altissima и
Rubus sp.
Внасянето на нови видове дървета и храсти допринася освен за естетическото
въздействие на отделните паркови пространства, но и за осигуряване на рекреационен
комфорт и приобщаване на новопроектираните обекти в парковата среда.
Обемно-пространствената композиция цели добре балансирано съотношение
на откритите към закритите пространства, според изискванията за паркови площи по
Черноморието.
За създаване на благоприятни условия за отдих и разходки разпределението
на отделните типове пространства трябва да е равномерно.
Тъй като паркът е районен при подбора на растителността е търсен
целогодишен декокоративен ефект.

Масиви
Подходът, който е възприет за подбор на видов състав се основава на екологогеографските принципи (горско райониране) и на принципа за екологично единство и
идентичност на териториите. Предвидена е растителност, която е характерна за
районите с подобни условия (надморска височина, географска ширина, микроусловия),
която в същото време да е характерна и коренна за самия район.
Според класификационната схема за типовете месторастения у нас като
препоръчителен състав за масиви при растежни условия – равнинно-хълмист релеф,
долна част на склонове, на припечни места, върху сухи смолници, са насаждения от
ксеротермични дъбови съобщества, които не са подходящи за основен вид върху
свлачищни терени, поради тяхната едроразмерност. За озеленяване на ската са
използвани дървета от трета и четвърта величина.
Основавайки се на данните за местността и самонастанилата се растителност,
като основни видове са използвани: Acer campestre, Acer ginala, Acer tataricum,
Fraxinus ornus, Fraxinus oxycarpa, Gleditchia triacanthos, Celtis australis, Sofora japonica,
Tilia argentea Koelreuteria paniculata, Maclura aurantiaca.
За укрепване на откоси и понижаване на ерозионната дейност са
използвани храстови масиви от:
Amorpha fruticosa, Eleagnus angustifolia, Tamarix tetrandra, Tamarix ramosissima,
Cornus mas, Cotinus coggygria, Deutzia crenata, Hippophae rhamnoides, Lavandula
angustifolia, Lonicera tatarica, Philadelphus coronarius, Rhus typhina, Rosmarinus officinalis,
Sparcium junceum, Spirae x billardi, Spiraea japonica, Spiraea x vanhouttei, Syringa vulgaris.
Те са засадени в чисти ивици от един вид, успоредно на хоризонталите. По този начин
се създава ефект на райета от видове с различна багра и текстура на листната маса,
което ще подобри значително силуетното въздействие на ерозиралия скат.
За озеленяване на подпорна стена са подходящи видовете: Cotoneaster
horizontalis, Cotoneaster dammeri, Lycium halimifolium, Vinca major, които засадени над
нея декорират стената с падащите си клонки. Могат да се използват катерливите
видове Partenocissus quinquefolia и Hedera helix за вертикално озеленяване.
Видове за крайбрежната алея, които понасят сравнително добре засоляване:
Juniperus virginiana, Acer campestre, Ailanthus altissima, Gleditchia triacanthos,
Koelreuteria paniculata, Maclura aurantiaca, Populus alba, Populus x canescens,
Amelanchier vulgaris, Amorpha fruticosa, Cotinus coggigria, Eleagnus angustifolia,
Hippophae rhamnoides, Lonicera tatarica, Punica granatum, Rhus typhina, Tamarix sp.
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Дървесно-храстови групи
Видовият състав е ограничен от неблагоприятните почвените условия за
развитие на растителност. Подбирани са дървесни и храстови видове с минимални
изисквания към качеството на почвите - невзискателни към богатството, понасящи
варовика и основната реакция на почвения разтвор, сухоустойчиви. Използвани са и
видове даващи южен облик и морски характер.
Особено подходящи за вертикална изява в състава на храстовите групи са
по-нискорастящите дървесни видове Acer ginnala, Acer tataricum, Albizzia julibrissin,
Cercis siliquastrum, Ficus carica, Fraxinus ornus, Koelreuteria paniculata, Malus floribunda,
Rrunus cerassifera “Atropurpurea”, Salix caprea, които достигат 6 -10м височина.
Дървесно-храстови групи са разположени в близост до заведенията за хранене
и местата за отдих с цел засенчване и приютяване на дадения обект в ландшафта. Те
играят роля и на шумоизолиращи прегради към площадките за активен отдих и спорт.
Във връзка с оформянето на тематичните еднобагрени градини във видовия
състав са включени голям брой декоративни форми на цъфтящи и иглолистни видове.
Видовият състав на проектираната растителност в детските площадки за игра е
съобразен с изискванията на Наредба № 1 за условията и реда за устройството и
безопасността на площадките за игра.
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