„РЕКОНСТРУКЦИЯ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА
ПЕШЕХОДНИ ЗОНИ УЛ. „
АЛЕКСАНДРОВСКА ”, УЛ. „ БОГОРИДИ ”, УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ” - ГР. БУРГАС
ОБЩА КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРЯТА
Кратко резюме
Територията, предмет на разработката, включва: ул. „Александровска” от пл. „Царица Йоанна” до бул. „Сан
Стефано”, бул. „Алеко Богориди” от бул. „Демокрация” до пл. „Ат. Сиреков ”, ул. „Св. св. Кирил и Методий ”- ул.
„Васил Априлов” в участъка от пл. „Св.св Кирил и Методий” до ул. „Мара Гидик ”, ул. „Георги Кирков” до ул.
„Възраждане”, ул. „Хан Аспарух ” в участъка от пл. „Баба Ганка” до ул. „Александровска ”.
Проектът предлага цялостно развитие на системата от пешеходни пространства на територията на централното градско
ядро, изграждане на нова визия, съобразена със специфичния характер на града и създаване богати възможности за реализиране
на демократичния начин на живот. За целта се предвижда подобряване на достъпа в т. ч. и за инвалиди, отстраняване на
конфликта между пешеходци и автомобили, запазване и насищане на обществените пространства с алтернативни и социални
дейности, създаване на качество на градската среда чрез по-добра пространствена организация, високо качество на настилките
и градското обзавеждане, ефектно озеленяване и въвеждане на съвременни системи за комуникация и информация на
гражданите. Изчезват тротоарите, а рисунъкът на настилките се подчинява композиционно и смислово на архитектурната среда
и на градския дух. Проектът предлага максимално запазване на едроразмерната растителност и ефектно нощно осветление.
Обособяват се шест пространствено-функционални зони, всяка от които със съответна пространствена композиция и
характер на обзавеждането, които ще бъдат поетапно изградени:


Зона „Александровска” с „Богориди” до пресичането с „Ген. майор Лермонтов” от пл. „Тройката” до бул. „Иван
Вазов” – Развива се като зона с търговски и административно-делови функции, които се обогатяват с места за отдих
и социални контакти в района на уличните уширения. Характерът на благоустрояването е в съответствие с
централното разположение и значението на участъка като основен гръбнак на пешеходното движение и исторически
създадената архитектурна рамка. Доразвива се системата от елементи на синтеза, като се акцентира върху
морската тематика.



Зона на хотел „България” – Развива се като Общоградско средище. Рекреационната функция се обогатява с
възможности за различни нови дейности. Създава се алея на прочутите бургазлии. В по-далечен план се предвижда
отваряне на западната фасада на хотел България, създаване на тераса към градината и изграждане на двуетажен
подземен паркинг за около 100 коли. Обемно-пространственото изграждане на зоната и нейното благоустрояване
целят по-добра интеграция на пространството в историческата среда.

Зона „Св.св. Кирил и Методий- Васил Априлов” – Този участък се осмисля като културна ос, наситена с
информационни постове и пластични елементи, свързани с културния живот на града. Паркирането по двете улици ще бъде
преустановено. В съответствие с архитектурната рамка настилките ще се интерпретират в ретростил. Предвижда се
богато озеленяване и зацветяване чрез комбиниране на осветителните тела с висящи цветни кошници и поставяне на клоцове
с декоративна дървесна растителност по оста на двете улици, комбинирани с места за сядане.


Зона пл. ”Тройката” – Развива се като възлово многофункционално пространство на няколко нива, включващо
двуетажен подземен паркинг за около 350 коли, свързан с подземно трасе на ул. „Княз Борис” и система от наземни
обществени пространства с различни функции: обществен форум северно от паметника, ритуален прощад – южно от
него, понижен площад с информационен център и заведение за хранене, зелен участък с места за отдих, открито
пространство за експозиции и сезонна търговия, където ще се търси нова интерпретация на символа „Тройката”. В
организацията на пространството е отчетена възможност за разполагане на ледена пързалка през зимния сезон.



Зона „Александровска” между пл. „Тройката” и БСУ – Ще се развива като търговско делови участък със съвремено
звучене. Предвижда се създаване на улеснен преход към БСУ чрез изграждане на пешеходен подлез като естествено
продължение на улицата. Връзките с горните нива ще се извършват посредствам асансьори, стълби и широки рампи,
предназначени да поемат празнични процесии. От източната страна на проходния учатък на улицата ще се търси
лента за велоалея, подходящо вкомпонирана в плочника. Независимо от запазените възможности за пресичане от
автомобилно движение по ул „Цар.Самуил” и ул. „Пробуда” целият участък на „Александровска” ще бъде изпълнен с
единна настилка, а преходите към асфалта ще се оформят с паваж.



Зона „Алеко Богориди”
Изявеният характер и утвърдените функции на зоната налагат специфичен подход към нея. Развитието й ще бъде
подчинено на специален режим на озеленяване и синтез с пластичните изкуства. Целият характер на обзавеждането и
композиция на плочника ще загатва за близостта й с Морската градина и морето, за рекреативните й функции и
туристическото й значение. Предвижда се премахване на всички павилиони и визуално приобщаване на зелените
дворове към пешеходното пространство, подвижно зацветяване с цветарници и висящи кошници, озеленяване на
калкани и тупици. Конфликтът пешеходец-автомобил пред входа на Морската градина се решава с подземно
преминаване на бул. „Демокрация”, което ще се реализира на по-късен етап.
арх. Росица Златанова
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Площад ”Тройката”
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Площад ”Тройката”
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Площад ”Тройката”
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ул. „Александровска” между пл. „Тройката” и БСУ
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Ул. „Александровска” – подлез на БСУ
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Ул. „Александровска” между пл. „Тройката” и БСУ
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Ул. „Александровска” - Пешеходен подлез на БСУ
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Комуникационна схема
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Пешеходно пресичане ул.”Богориди” и ул.„Демокрация”
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