ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Проектът има за цел да обвърже функционалното обогатяване на
Бургаския мостик и осъвременяването на неговия образ с
конструктивното укрепване на инженерното съоръжение, постигайки
триединството „функция, конструкция, форма“.
А.ФУНКЦИОНАЛНОТО ОБОГАТЯВАНЕ НА МОСТИКА и
предмостовото пространство се базира както на анализа на този тип
съоръжения така и на конкретното развитие на град Бургас.
1.Мостиците са възникнали като „отиване до цел“,
която е ситуирана в края на съоръжението.
В нашия проект ние ситураме като крайна цел:
▪ Бънджи скокове
▪ Плуване и скокове във вода
▪ Гмуркане и подводна фотография
▪ Далекоглед и телескоп
▪ Пристан за лодки, разходки и даване
под наем на скутери, яхти, водни колела и др.
По пътя към целта са се развивали и допълнителните функции,
свързани предимно с търговия, хранене, барове и кафенета,
ситуирани във връзка с изгледни площадки. Тази особеност на
съоръженията ние използваме и в нашия проект, като
новите функции по продължение на Бургаския мостик
разполагаме от двете страни на съществуващата констукция,
използвайки укрепващата нова конструкция.
3. Предмостовото пространство и неговите функции са свързани
с духа на мястото „genius loci”. Характерно за Бургаския мостик е, че
той е ситуиран срещу най-високата точка на Приморския парк.
Характерно за централната част на гр. Бургас, разположена между ул.
„Александровска“ и приморския парк е това, че за да стигнеш до
морето трчбва да се изкачиш по един хълм и едва когато стигнеш
неговото било пред погледа ти се разкрива Бургаския залив. Този
характерен момент ние използваме, за да ситуираме арката на Св.
Никола като осова задънка на Бургаския мостик и с възможност
посредством платформи, които се издигат на още 35 метра над терена,
„портата“ на Бургас откъм морето да стане и място, от където се
възприема както града, така и целия залив от една височина от около

50м. Над морското равнище. По този начин кинетичната арка на Св.
Никола става част от основния маршрут, обвързващ основните
символи на град Бургас.
1. Мостик
2. Кинетичната арка на Св. Никола
3. Казиното
4. Часовникът
5. Общината
Така ситуираната кинетична арка на Св. Никола е и фон на
паметника на загиналите моряци. По този начин обвързваме
символичния харектер на елемента „Арка“с функцията панорамно
пространствено възприемане на град Бургас и Бургаския залив.
Опирайки се на духа на мястото и неговите традиции ние
обогатяваме функциите на предмостовото пространство още със:
1.Изкуствена пързалка, която използва съществуващата алея, но и
дава допълнителна денивелация на трасето, стъпило на богато
озеленени колони и покрито със зеленина. Зелен тунел в който се
пързаляш.
2. Площадка за старитане на парапланинг, която е и площадка, на
изкуствената пързалка
3. На мястото на топлите Бургаски морски бани сме ситуирали
атракционен спа-комплекс „Топли морски бани“, който се използва
целогодишно.
4.Най-старото казино на Бургас, което е било построено през 20-те
години на миналия век също е включено в новите функции, които
предлагаме и се нарича „Бар Старото Казино“. Там е разположена
експозиция, която информира за историческото развитие на
предмостовото пространство.
5.Съгласно действащия ПУП – ПРЗ и паркоустройствен план са
предвидени застроителни петна за открит коктейл бар и панорамен
ресторант за бързо хранене. Всички нови функции заложени в нашия
проект са естествено продължение на разработения в зоната на
Казиното културен център.
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Б. КОНСТРУКТИВНОТО УКРЕПВАНЕ на Бургаския мостик е
реализирано от две успоредни греди, намиращи се една под друга и
свързани помежду си. Горната минава над съществуващата
конструкция, а долната под нея. В конзолната си част, свързаните
помежду си греди образуват ферма. Конзолите са допълнително
укрепени с греди. На конзолите са ситуирани изгледни площадки и
леки търговски обекти с възможнот за целогодишно ползване. Този
конструктивен „меандър“ определя и образа на покривната
конструкция и частичното затваряне на пространствата през зимата.
Инфраструктурното обезпечаване на функциите по продължение на
моста се намира от двете страни на съществуващата конструкция.
В.НОВИЯ ОБЕМНО ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ОБЛИК на
Бургаския мостик е заложен в неговите функционалнии
конструктивни параметри. Образът на „вълната“, която
конструктивно е заложена в меандровото укрепване и е влязъл във
функционалното обогатяване на мостика дава новия дух в унисон с
настоящето и бъдещето на град Бургас и превръща символът на града
в съвременно съоръжение за забавления, спорт, информационно
обогатяване и активен отдих за гражданите и гостите на град Бургас.
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