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СИМВОЛЪТ НА БУРГАС



• Има деформирани елементи от
парапета, отлепени са плочки
от подовата настилка.

• Нарушена е хидроизолацията;
• Има зони с открита армировка

на конструктивните елементи,
което е предпоставка за
нейната корозия;

• Подовото осветление е изцяло
разрушено и неработещо,
захранващите му кабели са
скъсани;

• Организация на предмостовото
пространство е хаотична.

СИМВОЛЪТ НА
БУРГАС



ЗАДАНИЕ НА ОБЩИНАТА

• Обособяване на
ползваем пристан за
пътнически
корабчета;

• Регламентиране на
наложилата се
функция – скокове
във водата;

• Кътове за почивка;

• Подводно гмуркане;
• Далекогледи;
• Метеостанция;
• Благоустрояване на
предмостовото
пространство;

• Осигуряване на места за
сезонни търговски
обекти.

СИМВОЛЪТ НА БУРГАС



ПРОЕКТ ЗА
РЕКОНСТРУКЦИЯ



СИМВОЛЪТ НА БУРГАС
ДОБИВА ЗАВЪРШЕН ВИД



• Зона за отдих и
съзерцание;

• Трибуна за културни
изяви;

• Велоалея;
• Стълбище и рампа за

достъп до нивото на
пясъка с пътека от
бетонови елементи до
водата;

• Акцентира се входа на
моста;

• Обособяват се места за
сезонни търговски обекти.

ПРЕДМОСТОВО
ПРОСТРАНСТВО



ВХОДНА АРКА



• Разширени площадки за отдих и слънцезащитни покрития.
• Осигуряване на пейки, малки масички и кошчета за отпадъци.
• Парапетът е завишен, завършва с ръкохватка с наклон

навътре.

НОВИ ПАНОРАМНИ КЪТОВЕ



ЗОНА КУЛАТА



• Остъкляване на второ ниво;
• Зала с оптика за
наблюдение,
метеорологичен кът,
изложби със свободен
достъп;

• Пейка с панорамен изглед;
• Възстановяване на
осветлението на върха;

• Завършване на западния
декоративен борд на кулата.

ЗОНА КУЛАТА



ЗОНА ПРИСТАН



• Надстроява се частично;
• Изцяло нова стълба в зоната на пристана
и асансьор за достъпност на средата;

• Защитен парапет и буфери за
акостиране;

• Охрана, спасителен пост, асансьор за достъпност и
пункт за продажба на билети за пътнически корабчета;

• Две места с отваряем парапет за контролирани скокове
във вода, като едното е с подвижен трамплин.

ЗОНА ПРИСТАН



• Осветление в настилката със светодиодни осветители;
• Осветителни тела под арките на панорамните кътове;
• Прожектори от площадките осветяват конструкцията на

моста;
• Възстановява се светлинната струя на върха на кулата;
• Осветлението се автоматизира за светлинни спектакли.

НОЩНО ОСВЕТЛЕНИЕ






