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Предложената концепция е изработена съобразно изискванията на
указанията за провеждане на конкурса и предоставения ПУП / ПРЗ на
Приморски парк - гр.Бургас.
След обстойно проучване на проекти и реализации на подобни
съоръжения и аналогични комплекси и тенденциите в световната
практика, след подробен анализ на съществуващия релеф и силует на
терена, действащия ПУП за зоната, и информацията за това как е
изглеждала зоната в миналото, нашия колектив направи следните
изводи които са основа на предложената концепция :
Моста е със съвременна конструкция изчистен силует който не
търпи никакви ретро елементи по него. Старото казино е също с
откровенно съвременни форми и силует , по него липсват каквито и да е
ретроелементи и привнасянето им би само навредило на визията му.
След ремонта и укрепването на стълбите към моста от към казиното не е
останало нищо от предния му вид – парапети и арковидни ниши по
подпорната стена и колони за осветление. Нищо не е останало от
постройката на морските бани , елементите на околното пространство и
самия стар мост. Затова пък е изграден нов монумент – паметник на
моряка с мащабно налагащи се модерни форми на стълбището към него.
Според нас извода от всичко описано по горе е че всякакви
препратки към миналото и търсенето на ретро възстановки в този район
е напълно неуместно и затова предлагаме една модерна обемно
пространствена концепция.
Предложеното ситуационно решение е изцяло съобразено със
заданието , което за жалост ни ограничи максимално в развитието на
идеите ни за оформане на общото пространство. Затова предложения
проект е една непълна версия на това което би могло да се направи.
Спазени са точно условията на заданието относно съществуващия мост,
алейната мрежа и петната предвидени за застрояване. Естествено
мястото посочено за панорамен ресторант в предоставения ПУП е
невъзможно , поради факта че на негово място е новоизграденото
стълбище към паметника на моряка.
Нашата идея предлага изграждането на цялостен комплекс
изграден с модерни технологии и олекотени конструкции. Използването
на стоманобетонни елементи е възможно най ограничено. Навлизащите
над пясъчната ивица ушерения на сградите са върху плоча подпряна на
минимален брой колони. Нищо не се гради директно на пясъка.
В нашата концепция моста се оставя с изчистена визия, той е
тесени не достатъчно мащабен за да се добавят към него разни
декоративни елементи , които биха и нарушили широкия панорамен
изглед при преминаване по моста. В цялостното обемно пространствено
оформление на комплекса, моста се вписва с закрития обема на кулата и
рампата към него.

Акцента на обемнопространственото решение е върху входа на
моста с най атрактивния и раздвижен обем около който изграждаме и
останалите обеми предвидени за застрояване. Получените по този начин
закрити пространства, открити и покрити тераси и тераси ниво терен,
предлагат възможност за поместване на всички дейности и
предназначения посочени в заданието, както и обогатяването им с нови.
Рампите към кулата на моста и основния атракционен комлекс от
терена и към плажа освен като елемент на цялостното обемно
пространствено решение, осигуряват и пълен достъп за инвалиди
навсякъде.
Чрез подходящо осветление с енергоспестяващи осветителни тела
и системи за соларно захранване, целим да създадем впечатляващ
нощен светлинен ефект от към морето и подходите към комплеса .
Разработката предлага много голям комфорт при организирането
на атракции на открито , честване на Никулден и други обществени и
прояви. Пред входа се обособява голяма открита площ с възможност за
наблюдаване от няколко открити и покрити тераси и рампата. Същото се
отнася и за панорамата към морето и зоната на водния атракцион.
Елементите в откритите пространства – осветителни тела, пейки,
съдове за отпадъци и др. , са с дизайн допълващ общата визия на
комплекса.
Имайки в пред вид агресивния микроклимат, високата влажност,
големите температурни разлики, висока изтриваемост от пясъка и
големия човекопоток – предлагаме настилките по откритите тераси и
крайтеренни площи които не са към алеята от асфалт да се настелят с
плочи от естествен материал с ниска порьозност и висока
износоустойчивост – например плочи от вулканични скали или подобни,
които има на пазара.
За самия мост където условията за експлоатация са още по тежки,
предлагаме настилка която да е с някаква степен на пластичност, без
фуги и лесна за подръжка и ремонт. Такава може да е например
настилка от типа на студен асфалт. Тя има възможнокт да се оцветява и
да се полага в различни форми като декорация чрез подходяща
технология. Така ще се избегне възможността за проникване на вода към
носещите панели и тяхната амортизация на която сме свидетели сега.
Елементите изграждащи комплекса, както е видно от проекта дават
възможност за поетапно изграждане , могат да се изпълнят бързо и без
някакви трудности. Не се предвижда никаква промяна в изградените
досега алеи, стълбища и подпорни стени.
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След подробно запознаване с експертизата за състоянието на
надводната част на моста и заключенията в нея, става ясно че
съоръжението е в състояние на разпад. Това е записано и в началото на
заданието за конкурса .
Каквито и козметични ремонтни работи със скъпоструващи
материали и технологии да се предложат - те ще направят моста само
естетически по приемлив за няколко години.
В нашата концепция ние предлагаме като елементи от обемно
пространственото решение - изграждане на допълнителни елементи към
моста , закрит обем на кулата на моста и рампа към нея. Предлагаме
разширение на пешеходната пътека с около 2 метра и премахване на
страничните джобове. Нов парапет със модерен дизайн , изискуемата
височина и специален наклон за безопасност. Осветление в колонките на
парапета, декоративно осветление по целия мост, високо осветление от
стълбове със соларна система. Предвижда се трасе за канал, вода, ЕЛ и
комуникации към кулата на моста. Моста трябва да е проходим за леки
автосредства , затова се предвижда и нов тип настилка посочена в
записката.
Въпреки че нашите предложения по принцип могат да се адаптират
и към сега съществуващата конструкция на моста без съществени
промени, за нас има само едно решение при което моста и да
функционира поне още 50 години а може би и 100 – цялостно
подновяване на надводната част с подходящи конктруктивни решения,
съвременни материали и технологии за елементите, които да се
изработят качествено в заводски условия.
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