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КОНЦЕПЦИЯ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

1. На ул. “ Искър”  при зеления триъгълник да се продължи тротоар и да осъществи 
естествена ходова линия.  В момента там има паркинг, който е незаконен.

2.Връзката на прохода между разкопките и ул.” Екзарх  Йосиф” е прекъсната.
Предлагаме проходът да се отвори за допълване на пешеходната зона. 

3.Обединяване пространството на чешмите с пространството на разкопките на  
североизточната кула. 

-чрез споделени пространства
-зелени площи
-градска мебел
-затваряме за коли ул. “Сердика” от ул “ Екзарх Йосиф” до входа на НАГ. 
-Затваряме за коли ул. “Искър от ул. “ Екзарх Йосиф” до ул. “Веслец“ 
-Отваряме пространството между НАГ и Централна Баня 
 

4. Премахване на остъклените тераси на заведенията, както и част от техните маси 
намиращи се на площадката, изградена за наблюдение на разкопките.





ТАКТИЧЕСКИ УРБАНИЗЪМ 
предложение за временна намеса в градската среда

1. Материали – тухла, чакъл, дърво и асфалтова боя 

2. Формиране на площад върху триъгълния паркинг с тухлен паваж.  

3. Изграждане на обзавеждане от тухли – пейки, кашпи, информационни тотеми

4. Бял чакъл между разкопките – негатив - позитив спрямо разкопките

5. Боядисване продължението на крепостната стена и продължение на плана на крепостта на ниво 
улица и площад

ОТДЕЛНИ ПЕРА 

6.    Парата маркира присъствието на извора 

7. Да се облицова/ облече/ опакова съоражението във вид, който да подскаже или провокира бъдеща 
конструкция с платформа - възможни материали - кортен или дърво

8. Нощно осветление 

9.  Прожекция върху сградата на ЧЕЗ 

10. Достъп до зоните на разкопките

11. Изграждане на пейка върху тръбите за вода

12. Премахване на климатика на заведението MI CASA, вграден в разкопките 

13. Арт пространство между банята и НАГ 







чакъл 

асфалтова боя

стари тухли stipa+penisentumдърво, боядисано в 
бяло





















СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ : 

доброволческа работа
рециклирани материали





СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 



ПЕРО ОСВЕТЛЕНИЕ 



ОСВЕТЛЕНИЕ 



Парата маркира присъствието на извора - изкарване на водата на повърхността / водно огледало 



КАКВО МОЖЕ ДА БЪДЕ 
след временната намеса

червени  бетонови павета

фиксиран чакъл и поддържана растителност





ВГРАДЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ 














