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Съдържание на проекта: 
 
1. Челен лист 

2. Обяснителна записка 

3. Три табла – 1м / 0,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

 

 

 

Когато вървиш по моста, морето сякаш се отваря и те прегръща с 
многобройните си стъклени „врати” и започва да танцува заедно с 
радостта ти, че си там - при него... Загадъчното вълнение от нахлуването 
в морето, радостта от "вървенето" по водата се проявява в менящите се 
форми, в богатството на цветове и светлина, идващи от тия прозрачни 
рамки. Вълшебната невидима аура на моста - срещащ човека с морето - 
сякаш проглежда чрез тях. Вълшебството проглежда, невидимото се 
показва чрез стъклените врати... 
 

 

 

Градоустройство 

 
Входът на мостика е пресечница на шест потока от хора. Алеята от 
Казиното, алеята от Летния театър, от стълбата, двете крайбрежни алеи 
и самия мостик. Перспективата за развитието на СуперБургас на юг от 
моста и множеството съществуващи капани на север от него, го поставя в 
централно положение. Получава се една гореща точка в която се 
пресичат главни направления. И най-важното е на крачка и в оста от тая 
точка – Моста. Това от самосебе си задължава появата на площад на 
това място, от който всичко се вижда и на който всички пристигат и 
тръгват. Създава се един комуникативен, функционален и емоционален 
център. 
 
Според нас е неприемливо да се появи ресторант, който ще затапи 
подхода към стълбата и визуално и функционално. Затова вместо три, 
правим две застроявания симетрично отляво и дясно на много силната 
ос: мостик – стълба. Ресторант и кафе-бар. Така всичко се навръза около 
площада, без да си пречи, дишайки спокойно и въздействащо. 
 
Двете сгради са в унисон с рамковата структура на мостика. Симетрични 
са за да подсилят оста на моста със стълбата и за да внушават 
порталност – хем към моста, хем към града, и като техни символни 
пазители. Те са силно остъклени от всички страни, като в името на това и 
пълната наслада на посетителите им цялата технологична част слиза в 
сутерена дори и тоалетните.  
 
Има някакво степенуване от плътната масивна стълба през остъклените 
сгради, но с бетонни рамки към напълно ефирния мостик. 
 
Проектната намеса е в много силно взаимодействие със построеното 
вече масивно стълбище и паметника на моряка, чието изявяване става 
още по-голямо. Старо и ново са обвързани и действат като едно единно 



 

цяло. Всичко сякаш тръгва от Моряка, гледащ водната бездна от своя 
паметник, и се устремява напред към морския безкрай: стълбището, 
двете нови сгради, мостикът, новият парапет, та дори и растерът на 
площада... 
 

  

 

Архитектурен образ – идея 

 
Според психологията на несъзнаваното морето е много мощен символ на 

майчината утроба. Твърди се, че истинския смисъл на изхвърлянето от 

рая е раждането – излизането от тази утроба. И понеже на вътреутробния 

живот не му липсва нищо (храна, топлина и т.н.), а „отвън” в началото е 

топлинен, кислороден и всякакъв шок – възниква едно много силно 

желание, един блян за завръщане отново в старото състояние, във 

водната утроба, завръщане в рая. Несъзнаван блян, който остава 

завинаги в човека. Досега с морето му дава илюзията за това завръщане. 

Но и да не повярваме на тая теория, ние наистина физически сме родени 

от водата, морето е нашата първа „утроба”. 

 

Предложеният проект е символно проникване в Голямата вода, едно 
символно завръщане в нея. Завръщане там, откъдето много, много 
отдавна сме излязли всички ние. Един вход, един стъклен развълнуван 
тунел... Множеството стъклени рамки са вратите на морето. 
 
Новият облик залага най-вече на емоционалното преживяване при досега 
с морето, защото хората не отиват при него за да се наядат с пуканки, а 
за да се опият от неговия шепот. И все пак новия ресторант ще е на две 
крачки... 
 
Новият образ на моста е: 
 

- Като надигнати от морето вълни, които нежно те обгръщат. 
- Като жив, променяйки формите и отраженията си - както морето, 

което никога не е статично, а постоянно мени повърхността си и 
цветовете си. 

- Приласкаващ, сякаш ти казва: „Ела...” 
- Като гмуркане във водата, когато вървиш по него. 
- Пъпната връв на Бургас с морето 

 
Двете най-силни негови страни са:  
 

1.  Променящата се, люлееща се вълнообразна геометрия около 
теб, когато вървиш по него.  

2.  Светлините и преливащи цветови (червени, оранжеви, жълти, 
зелени, сини) отражения в стъклените рамки.  

 



 

При залез „вратите” се превръщат в жълти, само половин час по-късно те 
преливат в червени – и тази феерия е напълно безплатна. С поглед към 
морето се виждат отразени фрагменти от сушата. На изток ще се вижда 
залеза. 
 

 

 

Конструкция на новата част 

 
„Стъклените врати” ще бъдат от плътен поликарбонат, който изглежда 

като стъкло, но е над 200 пъти по здрав от него, също е и по-лек. В 

горната част ще минат 3 опънати стоманени въжета (струни), които ще 

бъдат хванати за фермите обрамчили вертикалните рамки (първата и 

последната на правата част и всяка вертикална на вълнообразната част). 

Това ще възпрепятства трептенето на рамките при вятър. 

 

Двете сгради, ресторанта и кафе-бара са също от рамки но 

стоманобетонни, от бял бетон. 

 
Проектът позволява етапна реализация. 

 

 

 

Предложение за коструктивно укрепване и 
саниране на съоръжението 

 
Според степента на разрушение на стоманобетонните елементи на 
съществуващата конструкция следва да се подмажат (леко повредени),  
кофрират и налеят с бетон (средно повредени, което ще доведе до леко 
увеличние на габаритите им), или да се подменят с нови (тия които са 
сглобяеми и силно повредени) елемнти, ако това се окаже по-ефтино. 
Подменя се хидроизолацията с нова и се слага нова настилка. Изцяло се 
подменя и парапета според проектния. 
 

 
 

Oсветлениe на мостика 
 

Осветлението на мостика е два вида. Ивични лампи, които се намират 
скрити в ръкохватката на парапета, която е тръба с диаметър 15 см. В 
долната си част тръбата е открита, с което се осветява целия под на 
моста. Другия вид лампи са поставени пак в ръкохватката, но само до 
всяка една рамка и през отвор в тръбата осветяват нагоре по 
направление ръба на рамката със много свит светлинен конус. Така всяка 



 

лампа върви по вълнообразната крива на рамките. Това не се особено 
вижда от визуализациите поради липса на време ( всяка лампа трябва 
отделно да се завърти). 

 
Така нощем се получават вълни от светлина... 

 
 

 
  
Това е проект без аналог другаде - това ще привлича повече туристи и 
такива, които ще дойдат само за да го видят и преживеят – това ще си 
струва вложените средства и поддръжка. Една силна идея излята в 
архитектура, може да умножи славата на един град. 

 

Мостът се превърна в символ на Бургас, а ефирните рамки-врати ще 
символизират душата на тоя мост. Те са физическото й проявление... 
 

 

 

 
 
 
 

Съставил:.……………….. 
/арх. Свилен Белберов/ 

 
 
Ноември, 2009 г     
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