Мартеница
Нашето предложение има два основни компонента на действие. Първият е да се
поддържа и подобрява съществуващата природа и топография, и по-специално речното
корито. За разлика от първоначалния генерален план от 2000 г., нашето предложение
запазва съществуващата естествена среда и релеф и свежда до минимум човешката
намеса върху околната среда, доколкото това е възможно, и което е устойчиво. В същото
време придаваме собствена идентичност на всяка сегментирана зона и обогатяваме
характера на парка там, където двата парка се срещат.
Докато на нивото на терена се съобразяваме със съществуващия характер и релеф, ние
предлагаме функционално, но и находчиво решение над него, за пешеходната връзка на
надземнно ниво.

A

Двата парка са разделени от шосето на улица Бяла Черква, както и от
Перловската река и от помощното пространство в задната част на плувния
басейн.
A: Съществуващ плувен басейн

Тези три елемента делят двата парка и ги сегментират в отделни порции
земя в рамките на предвидения терен. Виждаме, че площите на въпросния
терен в момента са разцепени на 5 части. Изглежда сякаш парк 2 и 3 са
просто разделени от улица Бяла черква, но всъщност реката и теренът
зад плувното съоръжение добавят допълнителни слоеве на сложност и
фракциониране между Южен парк 2 и 3.
Червената пунктирана линия показва настоящата пешеходна връзка до
двата парка.

Нашето предложение за решение на съществуващото състояние на
пешеходната мрежа е да се създаде кръгов мост - Мартеница, който
свързва четири от сегментираните зони,на онова място, където
пешеходното и автомобилното движение се срещат между двата парка,
които са разделени от реката и което усложнява фрагментирането.
1

Нов мост за връзка

2

3

a

b

4

5

Зона 1:
в задната част на плувния басейн. Това е преходна зона между останалата част от Парк 2
и предвиденото място и нашето предложение е тук да се оформи ливада.
Зона 2:
разположена в непосредствена близост до жилищния блок и съществуващото спортно
съоръжение. Тук нашият проект изследва нова връзка с реката, като оформя нов бряг с
поредица от стъпала, изработени от врачански камъни, за да осигури достъп директно
до водата, така че посетителите да могат да се наслаждават, оценяват и усещат годишния
ритъм на реката, която променя нивото и ширината си през сезоните.
Зони 3 и 4:
Зона 3 е по-скоро остатъчна площ от земя, която ще действа като буфер на
новообразуваното корито на брега на зона 2 и с допълнителни възрастни дървета,
засадени покрай пътя. Заедно с част от зона 4, преминавайки през гъсто засадени зрели
дървета, шофьорите ще изпитат момент на преход от шумната градска среда към тиха
гора.
Зона 5:
Това е мястото, където паркът се слива със съществуващия хардскейп на фонтана,
автобусната спирка и ресторанта. Нашето предложение отново осигурява преходна зона
за тези различни елементи и ги слива с останалата част от Южен парк 3. Короните на
високите дървета арбовита осигуряват сянка и покритие, а повърхността е оформена
като хардскейп и може да се използва за поставяне на столове и маси, което позволява на
посетителите да се наслаждават на обширна тераса под
дърветата в парка.

Предложен ландшафтен план Мащаб 1:500 @ A0

a. Преустройство на съществуващ ресторант
b. Ново кафене/бар

