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ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 
За разработване на дипломна работа на тема: 

 

       Експониране, паркоустрояване и социализиране на Късноримска 

резиденция „Скретиска“, гр. Костинброд. 
 

ПРОЕКТНА ЧАСТ: Паркоустройство и благоустройство 

  

ПРОЕКТНИ ФАЗИ: Идеен проект, Технически проект, Работен проект  

 

Настоящото задание за проектиране е изготвено съгласно чл.13 ал.2 от Наредба №4 

за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, във връзка с проект за 

Експониране и социализиране на Късноримска резиденция „Скретиска“. 

 

I. Предмет на заданието  

Паркоустрояване на дворцов комплекс „Скретиска“ и прилежащата територия.  

 

II. Обхват на проекта:  

Обектът се намира в гр. Костинброд, непосредствено на пътя Костинброд - 

Пролеша. Разположен в кв. 665 и обхваща имоти 665024 и 665033, 665039.  

 

III. Цел  на проекта: 

Целта е представянето на  градината на дворцовия ансамбъл в периода 293-311г. 

при разцвета на резиденцията, посредством похвати на проектиране характерни за 

съвременното парково изкуство и актуални материали. 

Предмет на работа е експонирането на разкопките и създаване на паркова среда, 

съдържаща основните елементи на градинско-парковото изкуство от периода. 

 

Конкретни цели: 

 Опазване, социализиране и популяризиране на културно-историческото 

наследство 

 Реконструкция на архитектурния комплекс. 

 Изграждане на паркова среда, съдържаща всички елементи характерни за епохата. 

 

IV. Задачи: 

1. Премахване на дървесни и храстови индивиди в лошо състояние, както и 

такива, които възпрепятстват изкопните дейности. 

2. Извършване на изкопни работи за целите на експонирането. 

3. Реконструкция на двореца, както и на обект „Ротонда“, без това да 

подвежда посетителите към автентичност. 

4. Проектиране на паркова среда, илюстрираща състоянието на комплекса 

през неговия апогей, както и значимостта на местността в избрания времеви 

промеждутък. 

5. Представяне на култа към Кибела, изповядване на християнството и 

толерантността към вероизповеданията. 

6. Осигуряване на достъпност на групи посетители. 

7. Изграждане на обемно-пространствена композиция спрямо представяният 

етап. 

8. Премахване на сградите във влошено състояние и рехабилитиране на 

зданието, предвидено за музей. 
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V. Изисквания към проекта 

1. Общи планово-композиционни изисквания 

- Композиция съобразена изцяло със запазения археологически 

материал. 

- Избор на растителност спрямо климатичните условия в района сега 

и в представяният времеви период. 

- Историческа достоверност на изготвения проект. 

- Проектиране на „мъжка“ и „дамска“ градина. 

- Представяне на изцяло естетическите функции на перистилният 

двор. 

- Илюстриране толерантността към различните вероизповедания  

2. Функционални изисквания 

- Осигуряване достъп за хора с увреждания. 

- Предвиждане на приемна зона. 

- Определяне на места за краткотраен отдих. 

3. Технико-икономически изисквания 

- Преместване на преминаващите далекопроводи. 

- Да не се предвиждат масивни постройки в границите на обекта. 

 

VI. Следва да бъдат проучени: 

 Градоустройствена рамка – съседни територии, подземна инфраструктура 

 Анализ на пешеходни и транспортни комуникации 

 Анализ на туристическите обекти и маршрути в община Костинброд 

 Проучване на археологическите материали в границите на обекта. 

 Актуално състояние на обекта. 

 Анализ на екологичните условия. 

 Състояние на съществуващата дървесно-храстова растителност. 

 

Необходимо е проучване на наложилите се през годините градоустройствени 

негативни влияния върху средата, предмет на настоящото задание. 

Подробно проучване и проектиране съобразено с действащите нормативни уредби за 

общинска собственост, както и с начините на ползване на териториите. 

Спазване на законовите рамки за опазване на културно – историческо наследство и за 

изграждане на паркова среда. 

VII. Съдържание на проектната документация и начин на представяне 

Въз основа на получените данни да се изготви графичен материал, който да 

включва: 

1. Опорен план М1: 1 000 

2. Опорно-сравнителен план М1:1 000 

3. Функционални и аналитични схеми М1:2 000 

4. Планова композиция М1:500 

5. Обемно-пространствена композиция М1:500 

6. Фрагмент М1:200 

7. Вертикално планиране М1:250 

8. Картограма на земните маси М1:250 

9. Разрез М1:500 

10. Детайл М1:200 

11. Цветни композиции М1:100, М1:50, М1:20 

12. Визуализации 
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ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ 

I. ОБЩА ЧАСТ:  

1. Градоустройствен статут 
Град Костинброд е град в Западна България. Попада в структурата на област 

София. Градът е административен център на едноименната община Костинброд. В 

обхвата на общината са включени 14 (четиринадесет) населени места – гр. Костинброд 

и 13 (тринадесет) села, седем от които кметства - Петърч, Драговищица, Голяновци, 

Градец, Чибаовци, Опицвет, Безден.  

Таблица 1. Площ на населените места 

№ Населено място Площ(кв.км.) 

1 гр. Костинброд 41,405 

2 с. Безден  18,888 

3 с. Богьовци  14.257 

4 с. Бучин проход  15,904 

5 с. Чибаовци  14,974 

6 с. Драговищица  11,198 

7 с. Дреново   13,290 

8 с. Дръмша  18,044 

9 с. Голяновци   5,382 

10 с. Градец  27,289 

11 с. Опицвет   15,672 

12 с. Петърч  23,708 

13 с. Понор  14,309 

14 с. Царичина  20,092 

Източник: ОУП на община Костинброд – предварителен доклад 

 

Общината е разположена в северозападната част на област София. Граничи със 

Столична община на югоизток, а също така и с общините Божурище - югозапад, 

Сливница - запад, Своге - североизток, Драгоман и Годеч на северозапад. Община 

Костинброд е с площ от 254,4 хил. дка, което я поставя на шесто място по големина в 

границите на областта. Територията и обхваща 3,60% от площта на областта. 

Населението на общината, към 2016г., наброява 16 974 души, от които 11 546 души (68%) 

живеят в град Костинброд. Гъстотата е 66,7жители/кв.м. Тя е над средната за страната и 

двойно по-висока от средната гъстота в областта. 

Община Костинброд е  с разположение, което благоприятства нейното развитие. 

Близостта и до столицата е предпоставка за положителни влияния, както и обособяването 

и като район със завишен инвестиционен и пазарен интерес. През територията на 

общината преминават важни транспортни комуникации -  транспортен коридор (ТК) № 

10 (Калотина-София) и връзка с ТК № 8 (Гюешево-София-Пловдив-Бургас Варна, както 

и на ТК № 4 (Видин-София-Кулата и София-Свиленград). 

Икономическият потенциал на общината се крие в количеството земеделски площи, 

които заемат 160 743дка (63,2%) от площта на общината, както и горските територии с 

площ 62 638дка (24,6%). Общината е богата на различни културно-исторически обекти 

и природни ресурси, които създават предпоставка за развитието на отдиха и туризма.  
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2. Анализ на природно-ресурсния потенциал на Община 

Костинброд 

2.1 Релеф 

Община Костинброд попада в три височинни пояса – низинен, хълмист и планински. 

Релефът е от разчленен планински  релеф в северните части до равнинно-хълмист в 

южните. В обхвата на общината участват части от Мала планина, а също така и части от 

Софийската котловина. Средната надморска височина на общината е 725м. Най-високата 

точка в границите на общината е 1155м. и се намира северно от с. Чибаовци, а най-

ниската - 526 м.н.в. в коритото на р. Блато, югоизточно от гр. Костинброд, на границата 

със Столична община,. В геоложкия строеж са включени юрски, кредни, неогенски и 

кватернерни седименти. 

2.2 Почви 

Основните видове почви разпространени на територията на община Костинброд са - 

смолници, канелени горски, рендзини, кафяви горски, алувиално-ливадни почви, а в 

северните, по-високи части се срещат и излужени горски и кафяви горски почви. 

Мощността на хумусно-акумулативния слой на почвите на територията на общината 

достига до 1 000см, който се дели на две части. След 30м. дълбочина започва 

уплътняване,  почвата се изменя в тежко глинеста, а структурата и преминава от 

троховидно-зърнеста в буцесто-призматична. Почвата е с неутрална реакция на разтвора.  

Почвите са с висока устойчивост, висок абсорбционен капацитет и висока буферна 

способност срещу замърсяване.  

- Смолници /Vertisols/ – Смолниците съдържат до 75% глина. Това 

обяснява набъбването им при овлажняване, както и свиването и напукването им при 

засушаване. Това ги прави трудни за обработка. Хумусното им съдържание е 2,5-3,5%. 

Подходящи са за отглеждането на зърнени култури, лозя, овощни градини, технически 

култури, фуражи и др. Съдържанието на бази е над 80-90%. Почвите са с тежък 

механичен състав и мощен хумусен хоризонт с троховидно-зърнеста структура. 

Характеризират се с висок сорбционен капацитет. Реакцията на почвения разтвор е 

слабо до кисело алкална. Почвите са добре запасени с калий, но са бедни на азот и 

фосфор. 

- Канелени горски – разпространени са до 800 м.н.в. в хълмистите и 

нископланински територии. Те са подходящи за овощни, зърнени и технически култури.  

- Рендзини – разпространени са предимно в карстовите терени. 

Образувани са върху карбонатни скали. Те са богати на хумус, сухи и силно дренирани. 

- Кафяви горски – разположени са над 800м.н.в. Характеризират се с 

тънък хумусен слой и са подходящи за картофи, ръж, пасища, ливади и др. 

- Алувиално-ливадни – разположени са по заливните тераси на реките. 

Те са подходящи за отглеждането на различни зеленчуци.  

- Чернозем /Chernozems/ са с хумусно съдържание 3-5% и са подходящи за 

отглеждането на зърнени култури, слънчоглед и др. Почвените процеси, които 

протичат са хумусообразуване и хумусонатрупване. Характеризира се с пълен почвен 

профил: А хоризонт – 40-80см, Б хоризонт – 80-150см. Почвите са добре запасени с 

фосфор и калий и слабо запасени с азот. Реакцията на почвения разтвор е от слабо 

алкална до неутрална. Почвите са с най-голямо плодородие. 

*Забележка: Част от данните за видовете почви изписани с българско и с 

латинско наименование са изведени от проби, взети по време на Практика – 

„Почвознание с основи на торенето“, 2016г. 

2.3 Води 

През територията на общината протичат едни от най-големите притоци на р. 

Искър – р. Блато, р. Сливнишка и р. Беличка. Гъстотата на мрежата 1,5-2,0 км/кв.км. 
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Реките са с пролетно пълноводие, със зимен и летен минимум.  В границите на общината 

са разположени и извори – Безден, Опицвет, Бистрица, Пустиняшка бара.  

Екологичното състояние на р. Блато е оценено като много лошо, р. Искрецка – 

добро, р. Нишава – добро.  

Подземните води са представени от: 

- Порови води в Неоген-Кватернера - р. Нишава  

- Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина  

- Порови води в Неогена - Софийска котловина  

- Карстови води в Годечкия масив  

В общината функционират три язовира: 

- яз. „Безден“ в с. Безден с площ 134,840 дка. Язовирът се пълни от 

карстовия извор Безден. Използва се за риборазвъждане. 

- яз. „Бистрица“ в с. Безден, местност Бистрица. Площта му е 204,058дка. 

Използва се за риборазвъждане. Пълни се от няколко карстови извора, намиращи се в 

района. 

- яз. „Маслово“  намира се извън административните граници на гр. 

Костинброд.  Обхваща територия от 86,934 дка. Използва се за спортен риболов и 

напояване. Пълни се по гравитачен път от близка малка река и от повърхностния 

отток. 

2.4 Климат 

Община Костинброд попада в умерено-континентална климатична област. 

Факторите, под чието влияние се формира климата са: океански въздушни маси, които 

нахлуват от северозапад и запад, форми на релефа, наличие на високи оградни части на 

Стара планина, котловинно разположение и заобикалящи планински вериги.   

- Слънчева радиация – в община Костинброд варира от 1 750 до 2 000 

mj/m2/годишно. Средната годишна продължителност на слънчевото греене е 1976 

часа.  

- Температура на въздуха – Температурата на въздуха варира в границите 

от -6,5 до 27,5°С. Средната годишна температура е 9,9°С. През месец юни 

температурите достигат до 22-23°С, а през месец януари варират от -1 до -2°С. 

- Валежи – Валежите се характеризират с пролетен максимум и минимум 

през август. Преобладаващите валежи са от дъжд, като твърдите валежи (от сняг) 

са в края на м. януари и началото на м. февруари. Снежната покривка е около 10 см. и 

се задържа приблизително 47дни. Средногодишната сума на валежите е около 600мм., 

като тя е неравномерно разпределена през отделните сезони. Валежите от дъжд са с 

малка интензивност, но продължителни през началото на пролетта и есента, а през 

летния сезон са с проливен характер. За общината е типично значително изпарение със 

сумарни стойности от 498мм.  

- Вятър – ветровете в общината се определят от циклоналната и 

антициклоналната дейност, както и от релефа. Характерни за котловинната част на 

общината са фьоновите ветрове.  Също така за котловинната част са характерни 

инверсионна облачност и падащи ветрове от Стара планина. С местно значение са 

планинско долинните ветровете, които се проявяват в речните долини и планинските 

подножия.  

Таблица 2. Честота на вятъра по посоки 

 
Източник: ОУП на община Костинброд – предварителен доклад 

Период N NE E SE S SW W NW Тихо

Януари 2,5 10,7 19,6 3,6 2,4 7,6 29,6 23,9 37,2

Юли 4,4 10,6 13,5 5,3 3,2 7,1 26,9 27 37

Год. 3,3 10,8 21 4,9 3,5 9 25,7 21,7 33,7
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Фигура 1. Климатограма 

 
 

2.5 Зелена система 

Съгласно Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони като елементи на зелената система са определени всички 

видове паркове, градини, ботанически градини и арборетуми, гробищни паркове, 

извънселищни и горски паркове, улично озеленяване и др. Тази наредба определя, за 

малки градове като гр. Костинброд необходимостта от 8кв.м. зелени площи/жител и 

1,30кв.м./жител за гробищни паркове. Към 2016г. за всеки жител са осигурени 0,83кв.м. 

озеленена площ, от гробищната площ са осигурени на жител 0,93кв.м. В определянето 

на показателя за озелененост не са включени частни дворове, пустеещи терени, както и 

крайречни терени, които не са паркоустроени. Зелената система на гр. Костинброд се 

формира от: 

Таблица 3. Елементи на Зелената система 

№ Елемент Бр. обекти Площ (дка) 

Зелени площи за широко обществено ползване 96,68 

1. Градини 22 49,73 

2. Крайречни и изолационни 

озеленявания  

12 28,45 

3. Озеленяване на пътища, улици 10 18,50 

Зелени площи за ограничено ползване  75,30 

4. Озеленяване на училища, медицински 

заведения 

10 75,30 

5. Озеленяване на нискоетажно 

застрояване 

- - 

6. Озеленяване на средноетажно 

застрояване 

- - 

Озеленени терени със специално предназначение 173,7 

7. Спортни и рекреационни терени 3 61,1 

8. Гробищни паркове 3 112,6 

Озеленени терени със специални функции 668,7 

9. Панаирна площ  622,7 

10. Археологически обект  41,39 

Източник: ОУП на община Костинброд – предварителен доклад 
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В доклада за 2020г. са описани като разходи за група Б „Опазване на околната 

среда“ – 2 010 631лв., от които към дейност „Озеленяване“ са насочени 99 800лв.  

 

2.6 Горски фонд 

За удовлетворяване седмичния отдих на населението на общината са включени 

горски територии, водни и риболовни бази, конни бази, туристически и ловни хижи. 

Община Костинброд влиза в състава на Държавно горско стопанство „Сливница“ . На 

територията на общината горските терени заемат 6 839ха. Видовете гори са 

разпределени както следва: 

Таблица 4. Собственост на горите 

№ Собственост Площ (ха) % 

1. Държавни гори и земи 4 773,1 69,8 

2. Частни гори и земи 1 624,3 23,7 

3. Общински гори и земи 109,4 1,6 

4. Общински гори по Чл. 19 (ВСО) 95,4 1,4 

5. Гори на рели. орган. 100,4 1,5 

6. Гори на юридически лица 136,4 2,0 

 

2.7 Ландшафти 

Община Костинброд попада в Южнобългарска планинско-котловинна област, 

подобласт Витошко-Ихтиманска и райони: Бурелско-Драгомански и Софийски. В 

границите на територията са включени 2 класа, 3 типа, 3 подтипа и 6 групи ландшафти. 

Според съвременната ландшафтна структура на територията на общината са налични 

следните типове ландшафти: 

- Горски ландшафти – Горски иглолистен, Горски широколистен 

високостъблен, Горски широколистен нискостъблен 

- Ливадни ландшафти 

- Скални ландшафти 

- Аграрни ландшафти – ливадно-пасищен, обработваеми площи 

- Техногенни ландшафти – техногенен комуникационен, техногенни-

градоустройствени, техногенни индустриални 

- Аквални ландшафти – речни, мочурливи 

- Природозащитни ландшафти 

 

2.8 Защитени зони 

В обхвата на общината попадат три защитени зони. И трите са включени в списъка 

на защитените зони по  Натура 2000. 

- Защитена зона BG0002001 „Раяновци“ за опазване на дивите птици 

- Защитена зона BG0000322 „Драгоман“ за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна  

- Защитена зона BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“ за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 

 

Други защитени обекти: 

- ЗМ Находище на гигантски живовляк 

- ЗМ Розмаринолистна върба 

- ЗМ Находище на блатно секирче 
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2.9 Туризъм 

Община Костинброд влиза в състава на а туристически район СОФИЯ- културен 

и делови туризъм съвместно с още 23 общини. На територията на общината са 

изградени различни структури за целите на туризма – места за настаняване, заведения за 

хранене и развлечения, туристически хижи, плажове към естествени и изкуствени 

водоеми и др. Няма предпоставки за развитие на масов отдих, но съществуват 

разнообразни обекти за развитието на различни видове алтернативни форми на туризъм. 

- Културен туризъм - Тематичен културен маршрут – античност (04), 

Тематичен културен маршрут - култови центрове (06), Тематичен културен маршрут– 

манастири (07), Териториален културен маршрут – световно наследство, множество 

недвижими културни ценности. 

- Познавателен туризъм 
- Здравен туризъм – балнеолечебни центрове, СПА центрове, уелнес 

центрове и др.  

- Приключенски туризъм – обекти за катерене, пещери, парапланеризъм, 

конни бази. 

- Еко туризъм - горските територии са с площ 62 638дка (24,6%). 

- Селски туризъм - земеделските площи заемат 160 743дка (63,2%) . 

 

2.10 Културно-историческо наследство 

Община Костинброд е богата на обекти на културно-историческото наследство от 

различни етапи от развитието на района. През територията на общината преминават 

важни маршрути – Малката света гора, която въпреки името си е по-голяма дори от 

Атонската, Диагоналният (Военният) път /Via Diagonalis(Via militaris)/, Западен 

трансбалкански път 

Таблица 5. Недвижими археологически ценности 

№ Обект Епоха Място Статут Площ(дка) 

1. Единична 

могила 

 

- 

с. Понор 

м.Магурката  

национално 

значение 

 

1 

2. Светилище, 

селище 

Римска епоха гр.Костинброд национално 

значение 

30 

3. Могилен 

некропол 

- гр.Костинброд национално 

значение 

30 

4. Единична 

могила 

- гр.Костинброд национално 

значение 

 

1 

5. Единична 

могила 

- гр.Костинброд национално 

значение 

1 

6. Единична 

могила 

- с.Житен национално 

значение 

1 

7. Единична 

могила 

- с.Житен национално 

значение 

1 

8. Единична 

могила 

- гр.Костинброд национално 

значение 

1 

9. Светилище, 

селище 

Римска епоха гр.Костинброд национално 

значение 

45 

10. Обект с 

неопределени 

функции 

Римска епоха гр.Костинброд национално 

значение 

2 

11. Крепост, 

селско имение 

Късна античност гр.Костинброд национално 

значение 

15 
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12. Крепост, 

селище 

Късна античност гр.Костинброд национално 

значение 

100 

13. Римска 

станция 

Римска епоха гр.Костинброд национално 

значение 

10 

14. Единична 

могила 

- с.Опицвет национално 

значение 

1 

15. Църква Възраждане с.Опицвет национално 

значение 

1 

16. Селище, 

Обект с 

неопределена 

фунция 

Бронзова епоха, 

Античност 

с.Опицвет национално 

значение 

45 

17. Селище Желязна епоха с.Бучин проход национално 

значение 

10 

18. Селище Античност с.Бучин проход национално 

значение 

30 

19. Селище, 

Обект с 

неопределени 

функции 

Пра-история, 

Римска епоха 

с.Драговищица национално 

значение 

5 

20. Единична 

могила 

- с.Дръмша национално 

значение 

1 

21. Единична 

могила 

- с.Дръмша национално 

значение 

1 

22. Единична 

могила 

- с.Дръмша национално 

значение 

1 

23. Обект с 

неопределени 

функции 

Римска епоха с.Дръмша национално 

значение 

60 

24. Крепост Античност с.Чибаовци национално 

значение 

10 

25. Култово 

съоръжение 

Късно 

Средновековие 

с.Понор национално 

значение 

1 

26. Селище Късно 

Средновековие 

с.Понор национално 

значение 

20 

27. Единична 

могила 

- с.Понор национално 

значение 

1 

28. Единична 

могила 

- с.Понор национално 

значение 

1 

29. Единична 

могила 

- с.Понор национално 

значение 

1 

30. Селищна 

могила 

Пра-история с.Петърч национално 

значение 

7 

31. Селище Халколит с.Петърч национално 

значение 

15 

32. Обект с 

неопределени 

функции 

Късна бронзова, 

Ранна желязна 

епоха 

с.Петърч национално 

значение 

98 
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33. Селище Пра-история с.Голяновци национално 

значение 

20 

34. Селище, 

Селско имение 

Бронзова епоха, 

Римска епоха 

с.Драговищица национално 

значение 

8 

35. Селище Късна античност с.Драговищица национално 

значение 

8 

36. Селище Втора Българска 

държава 

с.Драговищица национално 

значение 

4 

37. Селище Бронзова,Желязна 

епоха,Античност, 

Втора Българска 

държава  

с.Петърч национално 

значение 

98 

38. Селище Бронзова,Желязна 

епоха,Античност, 

Втора Българска 

държава  

с.Петърч национално 

значение 

170 

39. Изолирана 

следа от 

човешка 

дейност 

Античност с.Градец национално 

значение 

1 

40. Единична 

могила 

- Гр.Костинброд национално 

значение 

1 

Източник: ОУП на община Костинброд – предварителен доклад 
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Таблица 6. Недвижими исторически ценности 

№ Обект Населено място 

1. Паметник на загинали във войните жители на с. 

Безден във войните 1888 г., 1912 г., 1913 г., 1914- 

1918 г 

с. Безден 

2. Паметник на загиналите антифашисти от селото с. Богьовци 

3. Паметник в памет на загиналите във войните 

1912-13 и 1915-18 г. за освобождение на брата роб 

с. Бучин проход 

4. Паметна плоча в памет на двама загинали 

жители 

на селото в Отечествената война Паметник на 

площада 

с. Градец 

5. Паметна плоча на загинали жители на селото в 

Отечествената война 

 с. Драговищица 

6. Паметна плоча на загинали във Втората световна 

война 

с. Дръмша 

7. Паметник на загиналите антифашисти гр. Костинброд 

8. Паметник на загиналите във войните и 

национално-освободителното движение 

гр. Костинброд 

9. Паметник с барелеф на Васил Левски гр. Костинброд 

10. Паметник на загиналите във войните за 

национално обединение на България, офицери и 

войници от Опицвет 

с. Опицвет 

11. Паметник на загиналите във войните 1912 – 

1918г. 

с. Петърч 

12. Паметник на загиналите при Чаталджа и Албасан с. Чибаовци 

Източник: ОУП на община Костинброд – предварителен доклад 

 

 

Таблица 7. Недвижими културни ценности 

№ Обект Населено място 

1. Православен храм „Св. пророк Илия“ Гробищен 

парк в селото с надгробни каменни стели -

кръстове 

с. Безден 

2. Православен храм „Св. Петка“ с. Богьовци 

3. Православен храм „Св. Пророк Илия“ с. Бучин проход 

4. Православен храм „Св. Пророк Илия“ с.Голяновци 

5. параклис „Св. вмчк Георги победоносец“ с. Градец 

6. Храм „Св. Николай Мирликийски чудотворец“ с.Драговищица 

7. Храм „Успение Богородично“ с.Дреново 

8. Храм „Св. вмчк Георги победоносец с.Дръмша 

9. Храм „Св.св. Кирил и Методий“ 1905-1907 г. гр. Костинброд 

10. Храм „Св. Николай Мирликийски 

Чудотворец“,1999 г. 

гр. Костинброд 

11. Храм „Св. Мина“  гр. Костинброд 

12. Православен храм „Св. Вмчца Неделя“ с. Опицвет 

13. Храм „Св. вмчк Георги победоносец” с. Петърч 

14. Понорски манастир „Св. вмчк с.Понор 

Източник: ОУП на община Костинброд – предварителен доклад 
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II. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ  
 

1. Местоположение, граници, обхват и площ на разработваната 

територия 
(Приложение №1 ) 

Късноримска резиденция „Скретиска“ се намира в местността Градище, гр. 

Костинброд. Местността представлява равнинен терен със средна надморска височина 

около 550м. и е разположена на десният бряг на р.Белица, приток на р.Блато. Отстои на 

1,5км. от гара Костинброд (по права линия). През м.Градище преминава пътя 

гр.Костинброд-с.Пролеша, който се включва на 2,5км. на юг в международния 

автомобилен път Е80 (София-Белград). 

На 31.10.2019г. след дълга кореспонденция обектът е  отдаден за стопанисване на 

общ. Костинброд.  

Дворцовият ансамбъл обхваща имоти с номера 38978.665.24 и 38978.665.33 , кв. 

665. Типът територия е Земеделска, категория 4, начин на трайно ползване - За 

археологически паметник на културата. За целта на дипломната разработка е усвоен имот 

38978.665.39 с НТП – Стопански двор. В границите на посочените поземлени имоти са 

разположени сгради и съоръжения на ОСЯК и ОСС – опитни станции към 

Селскостопанска академия на науките. Очаква се усвояването на имота (38978.665.39) 

след окончателното преустановяване на дейността им.. Общата площ на трите имота е 

4,1hа. Предвижда се изграждането на атракциони -  Римски лагер, в имот 38978.665.28, 

където е запазена стара водна кула. 

През терена преминават електропроводи с високо напрежение, като са обозначени 

техните трасета и сервитутните им ивици. 

Според действащия устройствен план обектът граничи с Земеделски територии с 

устройствен режим с допустима промяна на предназначението смесени – озеленяване и 

промишленост - чиста в западна посока, Земеделски територии с устройствен режим с 

допустима промяна на предназначението смесени – рекреационни и обслужващи на юг 

и югозапад, пътна артерия София-Пролеша на север и терени за промишлеността 

източно. 

В околността е открит и топъл минерален извор, както и важен античен път (Via 

Diagonalis) и пътна станция при Скретиска, които са включени в границите на Завод 

„Кока Кола“. 

2. „Късноримска резиденция „Скретиска“ 
(Приложение №2 ) 

Късноримска резиденция „Скретиска“ е обект с национално значение, чието 

проучване стартира през 70-те години на ХХв. Разкопките започват през 1973г. и 

продължават две десетилетия. През 1993-1994г. обектът е възложени на проф. Венцислав 

Динчев, но през 1994г. проучванията са преустановени. 

При разкопките са разкрити следи от три различни периода в съществуването на 

резиденцията в дн. Костинброд 

 Iви етап: късноримска резиденция Скретиска (Scretisca) 

 IIри етап: неукрепено селище 

 IIIти етап: ранновизантийско укрепено селище Кратискара. 

От особен интерес е първият етап от съществуването на обекта, а именно 

резиденция Скретиска. От всички монументи в района като най-ранен е датиран обект 

„Ротонда“. След това в хронологичен ред са: възникването на резиденция Скретиска, 

изграждането на пътна станция при Скретиска, развитието на луксозният комплекс 

„Скретиска“.  
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Ротонда „Скретиска“ представлява монументално съоръжение с кръгла форма, от 

където идва и нейното наименование („Скретиска“ = кръгъл) и диаметър 32м. Тя отстои 

на 100м. от дворцовия комплекс. Ротондата няма военни функции, представлява храм на 

Богинята майка – Кибела. Наличието на обекта обяснява липсата на храм на Кибела в 

Сердика, както и разяснява изграждането на най-големият амфитеатър на Балканите 

именно в Сердика, в непосредствена близост до най-големият храм на Богинята на 

плодородието.  

 

Таблица 8. Известни древни „Ротонди“ в Европа 

№ Известните древни „Ротонди“ в Европа Размер(м) 

1 Храм на Веста в Рим 15 

2 Храм на Херкулес Победител 14,8 

3 Храм на Веста в Тиволи 14,25 

4 Храм на Атина Проноя в Делфи 14,76 

5 Сградата на Пританите в Атина 18 

6 Сградата на Асклепий в Епидавър 21,3 

7 Боспорския толос на Таманския п-в 21,3 

8 Ротондата „Св. Георги“ в Солун 24,5 

9 Ротондата „Св. Георги“ в София 9,5 

10 Мавзолея на Теодорик в Равена 10,5 

11 Пантеонът в Рим (реконструкцията от имп. Адриан към 129г) 43 

Източник: Вачкова В. „Един път, един храм, един дворец и десет века история“, Тангра 

ТанНакРа ИК ООД, 2015г. 

 

Пътната станция открита в близост е разположена на диагоналният/военният път 

(Via diagonalis/Via militaris ), който пресича Балканите по диагонал, свързвайки 

Сингидиум (дн. Белград) с Византион (дн. Истанбул) Той е обслужвал римските легиони 

и първите кръстоносни армии. Тя е кръстена на дворцовият комплекс, а именно „Спирка 

за смяна на конете при Скретиска“. 

Развитието на дворцовия комплекс в Скретиска започва в края на IIIв. и достига 

своя апогей при Константин Велики. Резиденцията е един от най-внушителните 

комплекси на римската територия и най-големият в страната.  Обхваща площ от 14-15дка 

като размерите и достигат до 141м. дължина и 110м ширина. Развива се около peristylium, 

с трапецовидна форма. Размерите му са 98х46 и 24х60м, което го прави най-големият 

перистилен двор на Балканите и по-голям дори от Вила Гети. Той е предвиден за градина 

и е обграден с колонади. Има изцяло естетическо функции и е подобен на едни от най-

луксозните вили. Късноримската резиденция е единен архитектурен комплекс, чиито 

елементи са разположени в четири крила. По-дългите крила са северното и южното, като 

те не са успоредни едно на друго. Източното крило е с правоъгълна форма и се състои от 

групирани помещения, предполага се, че устройството на западното (най-късо) крило е 

подобно.  

Аулата в Скретиска е дълга около 25,5м., широка приблизително 15м., с апсида 

9м. и височина около 15м.  

Дворцовият комплекс е най-скъпото и луксозно съоръжение. Перистилната 

градина е била по-голяма от римските вили, включително и дворцовите, но е изглеждала 

по сходен начин. Всяка римска градина е въплъщавала вкуса и личността на своя 

притежател. Това поражда необходимостта, при реконструкция на градината в 

Скретиска, да се проучат личностните качества, както на  императорите, които са я 

обитавали - Галерий, Лициний, Константин, Марцел и Ветранио, Зенон цезар Герман, 

така и на жените, които неизменно са оставили следи в перистилния двор, а именно - 
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Галерия Валерия, Констанция, Фауста, Елена, Минервина, Елиа Ариадна, Аркадия, 

принцеса Матасунта.  

Като задължителен елемент в перистилната градина е водната площ, която 

илюстрира изцяло естетическите и функции и демонстрира лукс. Резиденцията е носила 

характерния източен разкош. Между извора и храма на Кибела е бил изграден басейн с 

водите на близкия извор. Двореца също е разполагал с басейн който е използван за „СПА 

процедури“. За това свидетелстват отводнителният канал и откритото „огнище“ в 

периферията.  

Освен перистилната градина, която може да бъде приета като „дамска“ и в нея 

най-силно влияние са оказали жените обитателки, то трябва да се спомене и 

„мъжественото“ лице на градината, в която се демонстрира мощта на човека над 

природата, посредством използването на топиарии.  

Трябва да се спомене и неразривната връзка между Сердика и Скретиска и 

описването на Скретиска като предградие на Сердика. За това определяне свидетелстват 

разпределянето на важни елементи между двата обекта ( в Сердика липсва храм на 

Кибела, а в Скретиска не е открит театър. 
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3. Фитосанитарно обследване:  

3.1 Видов състав 

Територията на обекта е покрита със самонастанила се храстова растителност, 

представена от видовете – Syringa vulgaris, Rosa canina, Ligustrum vulgare, Clematis 

vitalba, Cornus sanguinea, Rosa canina, Sambucus nigra. Срещат се и единични екземпляри 

от видовете – Juniperus communis и Cupressus sempervirens. Обследваните дървесни 

индивиди са представители на видовете: Abies alba, Acer negundo, Acer pseudoplatanus, 

Aesculus hippocastanum,  Thuja plicata, Picea abies, Betula pendula, Fraxinus excelsior, 

Juglans regia, Populus nigra, Cerasus avium, Robinia pseudoacacia, Tilia cordata.  

3.2 Метод на работа: 

Направено е фитосанитарно обследване на 86 дървесни индивида от 13 вида въз 

основа на обезлистване, жизнеустойчивост и декоративна  стойност на индивидите. 

Експертизата е изготвена на база визуален оглед. Обследването е направено на 

22.05.2021г. 

Схема на обследваната растителност е представена в (Приложение №6)  

 

Представителите са оценени на база „Скала за оценка на уврежданията на 

дърветата“. 

 

Таблица 9.Скала за оценка на уврежданията на дърветата(по Пенчева, А., 2015г.) 

 

  

Състояние на дървото Бал Основни признаци 

Съхнещо или напълно 

изсъхнало дърво 
4 

слаба жизнеустойчивост, ниска декоративна 

стойност и увреждане и обезлистване на короната над 

96%. 

Дърво в лошо състояние 3 
без декоративна стойност, с ниска жизнеустойчивост 

и с увреждане на короната от 67% до 95%; 

Дърво в 

незадоволително 

състояние 

2 

жизнеустойчиви видове с добра декоративна 

стойност и с увреждане и обезлистване на короната 

от 26% до 66%; 

Дърво в задоволително 

състояние 
1 

висока степен на жизнеустойчивост и естетическа 

стойност, с увреждане и обезлистване на короната от 

11% до 25%, 

Напълно здраво дърво 0 

висока степен на жизнеустойчивост, с отлична 

естетическа стойност и с увреждане и обезлистване 

на короната до 10%; 
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3.3 Фитосанитарна оценка: 

Данните за фитосанитарната оценка са снети  в началото на вегетационния период 

на растенията през 2021г. В таблицата са представени данни за обективното състояние 

на обследваните индивиди. 

 

Таблица 10. Оценка на фитосанитарното състояние на дърветата по видове 

 

  

№ 

Дендрологиче

н вид /на 

латински 

език/ 

Дендрологиче

н вид /на 

български 

език/ 

Брой 

Степен на увреденост 
Степен 

на 

увредено

ст за 

вида в 

%          

0 1 2 3 4 

1 Abies alba 
Обикновена 

(бяла) ела 
4 1 3       

18,75% 

2 Acer negundo Гиналски клен 5 1      3 1 80,00% 

3 
Acer 

pseudoplatanus 

Обикновен 

явор 
1     1     

50,00% 

4 
Aesculus 

hippocastanum 

Обикновен 

конски кестен 
6 1 4 1     

25,00% 

5 Betula pendula Бяла бреза 27 6 17 4     23,15% 

6 
Fraxinus 

excelsior 

Планински 

(обикновен) 

ясен 
5 1   4     

40,00% 

7 Juglans regia 
Обикновен 

орех 
3   2     1 

50,00% 

8 
Picea abies Обикновен 

смърч 
11   9 1 1   

31,82% 

9 Populus nigra Черна топола 5 1     2 2 87,50% 

10 Cerasus avium Череша 1     1     50,00% 

11 
Robinia 

pseudoacacia 

Бял салкъм 

(бялам акация) 
2     2     

50,00% 

12 Thuja plicata  Гигантска туя 11 10 1       2,27% 

13 Tilia cordata 
Дребнолистна 

липа 
5 1 3   1   

30,00% 
 

  86 21 39 14 7 5  

 

  100% 

26

% 

46

% 

16

% 

7

% 

4,7

%  
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3.4 Резултати от фитосанитарния анализ 

Фиг. 2 Участие на видовете по брой индивиди  

                

 
  

 Резултатите от анализа на данните, представени в Таблица10, са обобщени на 

показаната.диаграма. 

 Фиг. 3 Фитосанитарен анализ  

     

 

Abies alba

Acer negundo

Acer pseudoplatanus

Aesculus hippocastanum

Betula pendula

Fraxinus excelsior

Juglans regia

Picea abies

Populus nigra

Prunus avium

Robinia pseudoacacia

Thuja plicata

Tilia cordata

4

5

1

6

27

5

3

11

4

1

2

11

5

Участие на видовете във фитосанитарната оценка по 

брой индивиди

26%

46%

16%

7% 4,7%

Резултати от проведен фитосанитарен анализ, изразен в 

%

слаба жизнеустойчивост, ниска 

декоративна стойност и увреждане 

и обезлистване на короната над 

96%.

без декоративна стойност, с ниска 

жизнеустойчивост и с увреждане на 

короната от 67% до 95%;

жизнеустойчиви видове с добра 

декоративна стойност и с 

увреждане и обезлистване на 

короната от 26% до 66%;

висока степен на жизнеустойчивост 

и естетическа стойност, с 

увреждане и обезлистване на 

короната от 11% до 25%,

висока степен на 

жизнеустойчивост, с отлична 

естетическа стойност и с увреждане 

и обезлистване на короната до 10%;
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Те показват, че 4,7% от индивидите са с установено обезлистване до 10%, с висока 

степен на жизнеустойчивост и отлична естетическа стойност. При 7% се наблюдава 

висока степен на жизнеустойчивост и естетическа стойност, с увреждане и обезлистване 

на короната от 11% до 25%. При 16% от индивидите е регистрирано обезлистване на 

короната от 26% до 66%; жизнеустойчиви с добра декоративна стойност. За 46% от 

индивидите са оценени като индивиди с ниска декоративна стойност, нарушена 

жизнеустойчивост и увреждане на короната от 67% до 95%. Едва 26% са със слаба 

жизнеустойчивост, ниска декоративна стойност и увреждане и обезлистване на короната 

над 96%.  

 Индивидите от видовете Гигантска туя (Thuja plicata), Обикновен смърч (Picea 

abies) и Обикновена ела (Abies alba)  са в задоволително състояние, като са регистрирани 

леки суховършия. По стъблата на част от екземплярите е описано наличието на мъх.  

 Видът Бяла бреза (Betula pendula) се развива добре в границите на обекта, като 

описаните растения са  с висока степен на жизнеустойчивост и естетическа стойност. 

 Описан е един брой от вида Обикновен явор (Acer pseudoplatanus), който e с добра 

декоративна стойност и обезлистване от 26% до 66%. Попада в зоната на изкопните 

работи.  

 По уличната регулация съществуват видовете Гиналски клен (Acer negundo), 

Обикновен орех (Juglans regia), представители на Дребнолистна липа (Tilia cordata), 

както и една Череша (Cerasus avium), които се развиват в силно конкурентна среда и са 

с влошени естетически свойства и ниска жизнеустойчивост.  

 Видът Планински ясен (Fraxinus excelsior) е със степен на увреденост 40%. 

 Бялата акация (Robinia pseudoacacia) е описана с обезлистване 26% до 66%, добра 

жизнеустойчивост и декоративна стойност.  

3.5 Заключение 

Преобладаващата част от дървесните индивиди, както и всички екземпляри от 

самонастанилата се храстова растителност е необходимо да бъдат премахнати, за 

извършване на изкопните работи по експониране на запазените археологически 

материали. Дървесната растителност, която представлява опасност за археологическата 

ценност също е необходимо да бъде отстранена.  

Иглолистните видове попадат в обхвата на дамската градина и храма на Кибела. 

Белият салкъм (Robinia pseudoacacia) е разположен върху източното крило на 

дворцовият комплекс. За всички растения, които са разположени в зоната за експозиция 

е наложително тяхното премахване за разкриване на археологията.  

Предвижда се премахването на индивидите по уличната регулация поради 

влошеното им състояние и ниска декоративна стойност.  

Растителността в приемната зона, представена от видовете Планински ясен 

(Fraxinus excelsior), Бяла бреза (Betula pendula и Дребнолистна липа (Tilia cordata) е 

необходимо да бъде премахната. 

Запазен е един индивид от вида Бяла бреза (Betula pendula), разположен в 

“мъжката градина“. 

От съществуващите индивиди е решено съхраняването на по един екземпляр от 

видовете Черна топола (Populus nigra) и Гиналски клен Acer negundo в обхвата на 

паркинга.  
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4. Аналитични схеми 

4.1   SWOT aнализ 

Фигура 4. SWOT анализ 

 Обектът е с национално 

значение 

 

 Запазен е археологически 

материал с внушителни мащаби 

 

 Лесно достъпен от 

националната пътна мрежа 

 

 

 

 

 

Силни страни 

 Обектът е достъпен само с 

личен или организиран транспорт 

 

 Нанесени са сериозни щети 

върху културно-историческите обекти 

 

 Сградите и съоръженията на 

ОСЯК и ОСС възпрепятстват 

експонирането 

 

 

 

 

Слаби страни 

Възможности 

  
 Обектът има потенциал да 

се превърне в ключов елемент за 

развитието на туризма. 

 

 Може да стане  символ на 

дн.Костинброд 

 

 

 Ще допринесе за 

обогатяване на зелената система 

 

 

Заплахи 
 

 Самонастанила се тревна и 

храстова растителност 

 

 Липсата на постоянно 

живущи в района създава предпоставки за 

вандализъм и иманярство 

 

 

 

4.2 Актуално състояние на обекта 

На археологическите материали са нанесени сериозни щети при разполагането на 

сградите и съоръженията на ОСС и ОСЯК, както и от изградената алейна мрежа за 

обслужване дейността на стопанството. Повреди са нанесени и с прокарването на пътя 

Костинброд-Пролеша, чието трасе преминава през северозападната кула на 

укреплението (от 6в.). При преустановяването на проучванията откритите 

археологически материали са повторно погребани с почвена маса. Към днешна дата са 

закрити с гъста самонастанила се растителност, която ги е предпазили от злонамерени 

намеси. Въпреки това не липсват следи от иманярски набези, но те са с минимални 

мащаби и не са повредили обекта. (Приложение № 3) 

4.3  Анализ на транспортните и пешеходните комуникации 

През м.Градище преминава ул. Панайот Волов (гр.Костинброд-с.Пролеша), който 

се включва на 2,5км. на юг в международния автомобилен път Е80 (София-Белград). 

Втори подход се осъществява с директно преминаване от обекта до голямото кръгово на 

входа на града (Западен  трансбалкански път). Те осигуряват лесен достъп до обекта от 

всяка посока, като осъществяват връзката с националната пътна мрежа. Пешеходният 
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достъп е затруднен поради отдалечеността на гара Костинброд, както и на спирките на 

автобусния и трасетата на маршрутния транспорт. Този проблем може да бъде разрешен. 

На XX Международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ‘2020 е 

представена идея за изграждане на зелена ос, която да свърже архитектурният ансамбъл 

с центъра на града. Преминаването и е осъществено в общински терени, предвидени за 

озеленяване според действащият ОУП. Проектирането на такава връзка би осъществило 

преминаването на велотрасе и на пешеходния поток до обекта.  

4.4  Оценка на обекта по отношение на посетители 

Очакваните посетители могат да бъдат разгледани в няколко обобщени групи: 

 Посетители, които желаят да разгледат археологическият обект. 

 Пътешественици, обхождащи културните маршрути в региона. 

 Организирани екскурзии с групи посетители от съседна Сърбия, с която 

община Костинброд работи по различни проекти за експониране и социализиране на 

исторически и археологически обекти. 

 Гости пътуващи по програми от побратимения на град Костинброд, град 

Салеми, Италия. 

 Туристи участващи в организирани екскурзии с определени програми и 

маршрути. 

 Визити от специалисти (историци, археолози и др.) 

 

5. Изводи  
 През общината преминават важни пътни артерии, което осигурява лесен и 

бърз достъп. 

 Близостта до Сердика и тясната връзка между двата обекта предоставя 

възможността за изготвяне на античен туристически маршрут. 

 Средните температурите през месец януари варират от -1 до -2°С, това 

налага прибиране на топлолюбивите видове през студения период. 

 Препоръчва се изграждането на автоматична поливна система 

 Преобладават западни и северозападни ветрове. 

 Община Костинброд изпитва остра необходимост от изграждането на нови 

обекти - елементи на Зелената система 

 Общината не изразходва достатъчно средства за поддържане на своите 

зелени обекти. Това поражда необходимостта от търсене на финансиране за изграждане 

и поддържане на обекта.  

 Община Костинброд все още не е развила своя потенциал в областта на 

отдиха и туризма. 

 Голямото разнообразие от ландшафти и защитените зони, както и богатото 

археологическо, културно и историческо наследство предразполагат към 

развитието на различни видове туризъм. 

 От историческа гледна точка е недопустимо изграждането на античен или 

амфитеатър в Скретиска. 

 От съществуващите дървесни видове се запазват три индивида от видовете 

Бяла бреза (Betula pendula), Черна топола (Populus nigra) и Гиналски клен (Acer negundo). 

 Всички останали дървесни екземпляри, както и самонастанилата се и 

храстова растителност трябва да бъде премахната.  

 Трябва да бъде осигурена охрана. 

 Да бъдат проучени примерни градини. Най-близките съществуващи 

примери, които са благоустроени и експонирани са Вила Гети, Калифорния, която 

представя „дамската“ градина (Приложение № 4)  и Вила дел Казале, Сицилия, която 

най-добре илюстрира „мъжката“ градина (Приложение № 5). 
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ПРОЕКТНА ЧАСТ 

I. ФАЗА „ИДЕЕН ПРОЕКТ“ 
 

1. Концепция на проектното решение: 
Проектното предложение развива концепцията за единно, функционално издържано 

и исторически достоверно композиционно и обемно-пространствено решение на 

археологическия обект, придържайки се към неговите специфики и изисквания за 

оформяне. В хода на проектиране са спазени всички критерии за изграждане на 

естетически издържана среда, която да представи, по един модерен начин, градината в 

нейният разцвет. 

 

2. Функционално зониране: 
На табло №2 са представени 3 схеми на функционално зониране. На всяка от тях са 

представени различни деления на територията, като за обособяването им са използвани 

различни показатели.  

На схема 1 територията е разделена на две зони - съществуващ терен и изкоп, като те 

са обособени спрямо земните работи, които следва да бъдат извършени за разкриване на 

археологията. 

На схема 2 са илюстрирани утилитарните функции, които разделят пространството. 

В границите на обекта са обособени четири зони, с различни начини на ползване - 

приемна, стопанска, експозиционна зона и зона за краткотраен отдих.  

Диаметрално на предходните две, на схема 3 делението е базирано на историческите 

факти и целите за съвременно представяне на отминала епоха. 

2.1 Алейна мрежа 

Алейната мрежа се състои от главен пешеходен маршрут и второстепенни връзки. 

Основното трасе е примкообразно и позволява бързо и лесно обхождане на 

археологическите материали. Началото му започва от входа, преминава през главният 

шпалир и достига до перистилният двор. След прекосяването му продължава по 

периферията на градината, през вторичен шпалир . Преминава през  лабиринта и "Обект 

Ротонда". След това тангира "мъжката" градина и се отправя към изхода. Самият изход 

е отделен и двата потока посетители не се засичат.  

Второстепенните алеи осигурява връзките на главната алея с "мъжката градина" 

и изгледната площадка, както и създават условия за краткотраен отдих, без да се създават 

условия за струпване на посетители в близост до археологията и без да възпрепятстват 

бързото е удобно разглеждане на останалите посетители. 

2.2 Експозиционна зона: 

Експозиционната зона e  най-същественият елемент от обекта и обхваща най-

голяма част от площта му. Състои се от „дамската“ градина, градината около храма на 

Кибела, както и прехода между тях. В нея е съсредоточена археологията, а също така и 

паркоустрояването на перистилния двор. Тя служи за разходка, разглеждане на 

дворцовия комплекс и Обект Ротонда, и запознаване с историята. В експозиционната 

зона не са предвидени кътове за отдих, за да се предотврати струпване на хора и излишно 

натоварване на историческите ценности. Проектирани са четири пейки с треяжи за 

засенчване за хора, които нямат възможност да разгледат целият дворец и перистилният 

двор без почивка.  

2.3 Приемна зона 

Приемната зона е разположена при входа на обекта. Състои се от паркинг и малко 

площадно пространство за беседи. Паркингът е проектиран със седемнадесет паркоместа 



26 

Дипломант: Аделина Първанова; Ф. №32 109 

Дипломен ръководител: доц. д-р ланд. арх. Веселин Рангелов 

за автомобили, две от които инвалидни, и 5 места за автобуси.  Площадното пространство 

е на равнището на дворцовата резиденция, на проектното ниво. До него се достига чрез 

стъблено рамо или рампа. Представителната зона е обзаведена с пейки. След прекосяване 

на площадното пространство се намира музеят. Веднага след приемната зона започва 

главният шпалир, който отвежда до „дамската“ градина. Чрез отвор в шпалира се достига 

до верандата и входа на музея. 

2.4 Зона за краткотраен отдих 

Като зона за краткотраен отдих е определена „мъжката“ градина. Това позволява 

почивката на група посетители да не затруднява обиколката на останалите гости на 

обекта и предотвратява струпването на множество хора в близост до ценните 

археологически елементи. „Мъжката“ градина е паркоустроена въз основа на  

исторически познания и факти, но е изцяло съвременна интерпретация. Към нея са 

осигурени връзки от всяка посока и всяка друга зона. В зоната за краткотраен отдих са 

проектирани различни кътове за почивка. 

2.5 Стопанска зона 

Стопанската зона е ситуирана в югозападната част на обекта. Тя е отделена от 

посетителския поток и е приютена сред дървесно-храстова растителност. В нея са 

ситуирани стопански постройки - оранжерията, предвидени за зимуване на 

топлолюбивите видове.  

2.6 „Дамска“ градина 

„Дамската градина“ представлява перистилния двор. Според историческите 

данни дворът е изпълнявал изцяло естетически функции, за това красноречиво „говорят“ 

водните площи без никакви други функции. Открити са следи от елементи за „спа‘ 

процедури. Върху визията му следа е оставила всяка от жените пребивавали в 

резиденцията. При съвременното му паркоустрояване е от изключителна важност да 

бъде пресъздадена естетиката и луксът на дворцовият комплекс.  

2.7 „Мъжка“ градина 

„Мъжката градина“ изпълнява различни функции от тези на перистилния двор. В 

нея е от изключителна важност да се представи мъжката сила и надмощието на човека 

над природата. Там в миналото са се изпълнявали „мъжки дейности“ – надбягвания с 

колесници, различни състезания и игри. Проектираните открити, площадни 

пространства  символизират точно тези активности.   

2.8 Храм на Кибела 

Храмът е най-значимият елемент и той обяснява много от решенията взети при 

изграждането на двореца. Това се има предвид при проектирането на обекта. Както всяко 

божество, така и Богинята Майка изисква при паркоустрояването на елементи на култа 

към нея да бъдат спазени определени постулати. Важно е включването на определени 

растения във видовия състав, както и разположението на различните елементи свързани 

с него.  

 

3. Планова композиция: 
Плановата композиция е решена изцяло в геометричен стил, което е характерно 

за римските вили, но е подсилено от осанката на Константин Велики. 

3.1 Алейна мрежа 

Самата алейна мрежа включва четири основни елемента - площадни 

пространства, пешеходни връзки, настилки край археологията и околовръстна алея на 

перистилният двор и на храма на Кибела. Площадните пространства са решени с 

варовикови плочи. За настилка на  алеите е избран мит бетон, който добре кореспондира 

с чакъла положен около основната археология - източното крило на комплекса.  
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Околовръстните алеи около перистилния двор и ротондата са с дървена настилка с 

метален "бордюр" като по този начин осъществява връзката на прилежащия терен с 

металните вертикални елементи на перголата и реконструкциите.  

  При проектирането на алейната мрежа са спазени наредбите за достъпна среда, а за 

алеите със стълбищни рамена са предвидени алтернативни подходи. 

3.2 Музей 

За сграда на музеят на място е предвидена една от съществуващите сгради, 

конструктивно здрава и с интересна архитектура. Необходимо е да се разработи нейното 

разпределение, както и визията й. Разположена е в близост до приемната зона и 

непосредствено преди перистилния двор. Към входа на музея се достига през отвор в 

шпалира.  

3.3 Шпалир 

Шпалира е прехода от света навън към дворцовия комплекс. Неговата основна 

функция е да принизи човешкото същество пред величието на представителният 

елемент.  

Изграден е  от редуването на Cupressocyparis leylandii ‘Gastelewellan Gold’ – 

спирала и скулптури. Избрани са пластики на деветте музи, една на трите грации, както 

и монументи на Склепи, Орфей, Дионис и Аполон. За гръб на шпалира е проектирана 

плътна жива стена от Taxus baccata.  

3.4 Перистилен двор 

Паркоустрояването на перистилния двор има за цел да представи изцяло 

естетическите функции на двора и луксът на резиденцията. За това засвидетелстват 

огромните водни площи лишени от всякакви утилитарни функции. Наречен "дамска" 

градина в перистилния двор трябва да се усеща женското начало, присъщата на дамите 

нежност,  грация и фееричност. Той съща следва геометричното оформление на целия 

комплекс, но се забелязват по-фини форми, които се очертават от нежните чемширени 

бродерии. В перистилният двор се усеща и лекият източен привкус, вложен в 

оформянето му. Градината се различава от типичните римски градини поради 

асиметричното оформяне на перистилиума. Като главна причината за трапецовидната му 

форма е разположението на Храма. Това позволява и асиметричното му паркоустрояване 

с розариуми в южната част и тревни площи, оформени с чемшири и саксийни растения 

в северната. 

3.5 Ритуал „Нестинарство“ 

Нестинарството е ритуал изпълняван в чест на Св. Св. Константин и Елена  и 

символизира прехвърлянето на властта. Ритуалът се извършва чрез танци върху жарава, 

като нестинарят държи в ръцете си иконата на двамата светии. Отбелязването му в 

границите на двореца отбелязва толерантността на вероизповеданията, както и представя 

отпечатъка на Елена върху градината. За да бъде пресъздаден е проектирана площ с 

декоративен камък, който играе ролята на жарава и монумент на Иисус Христос, който 

„предава властта“. 

3.6 Лабиринт 

Лабиринта е предвиден като момент на медитация преди достигането на храма на 

богинята майка. Това предопределя както неговото място, така и неговата кръгла форма. 

Самото съоръжение представлява конструкция от габиони, които повтарят този елемент 

от подпорните стени, облечена с Partenocissus tricuspidata. Изборът на вида е 

продиктуван от близостта до ротондата. Основната алея преминава направо през 

лабиринта, като този факт е замаскиран с разполагането на малки архитектурни елементи 

по нейната дължина. Тунелите на лабиринта повтарят рисунъка на намерените мозайки, 

като "лъжливите" подходи са по - тесни. Най - тесният тунел е със светъл отвор 1,20м. За 

всеки който не желае да преминава през лабиринта е изградена обходна алея, която 
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заобикаля цялата конструкция. На различни места из лабиринта са разположени 

пластики и фонтанки. 

3.7 Свещено езеро 

Свещеното езеро – то е задължителен елемент, придружаващ храма. Разполага се от 

западната страна на обекта и пресъздава минералният извор открит в близост. Той е 

проектиран с дълбочина 50см. и е допълнен с водни ефекти. Главният елемент от водните 

ефекти представлява метална конструкция, снабдена с малки корита с дълбочина 30см. 

При него водата се спуска чрез приплъзване, а при останалите въздейства чрез 

динамичното си разпръскване и приятният бял шум, който създава. Основният басейн на 

водната площ е декориран с вида Nymphaea candida, а в малките корита са засадени 

индивиди от вида Parnassia palustris. 

3.8 Реконструкции 

За експонирането на двореца се предвижда реконструирането му посредством 

доизграждане на археологическите материали с ажурни метални конструкции като по 

този начин се предотвратява подвеждането на посетителите към автентичност. Също 

така конструкциите са леки и няма да доведат до увреждане на останките.  

Такъв начин не експониране са предвижда за северното, южното и западното 

крило. Липсващите колони ще бъдат попълнени с нови, изцяло метални елементи. 

Източната част, заедно с обект Ротонда, където са съхранени най-голямо количество 

археологични елементи ще бъда съхранени в автентичния им вид. За тяхното съхранение 

се предвижда изграждане на големи перголи от метал и стъкло, които да защитават 

частично археологията. 

Избора на метод на реконструиране кореспондира с изготвен проект за скулптура на 

Константин Велики за голямото кръгово на входа на града в същия стил. Изграждането 

на скулптурата и на двореца би създало връзка между двата, значими за града, обекта. 

Дизайн на реконструкциите може да бъде разгледан на табло №7, графа малки 

архитектурни елементи. 

3.9 Малки архитектурни елементи 

На табло №7, освен детайл на голямото съоръжение – Пергола, е представен дизайнът 

на малките архитектурни елементи - реконструкции, кашпи, арка, треяж, статуи. Всички 

те са решени като метални, ажурни елементи, които да придадат завършеност на проекта. 

Предвижда се всички съоръжения - периптер, глориета, пейки и др., да запазят стила и 

духа на показаните структури.  

За кашпите освен металната конструкция е предвидено и бетонно тяло, което да 

представлява основният контейнер за засаждане. Те са изготвени в три размера, 

подходящи за различните топлолюбиви видове. 

3.10 Оранжерии 

В стопанската зона са разположени леки, паянтови постройки - оранжерии. Те служат 

за съхраняване на топлолюбивата растителност през студената част на годината, когато 

не могат да оцелеят в открита среда. Предвижда се съоръженията да представляват 

конструкции от метал и стъкло, скрити от посетителския поток  зад дървесно-храстова 

растителност. Оранжериите са с площ от 180кв.м. 

4. Обемно-пространствена композиция чрез дървесно-храстова 

растителност, цветя и декоративни треви: 
Оформянето на обемната композиция отново може да бъде разгледана в три отделни 

части.  

Около храмът на богинята майка е предвидено открито пространство, чийто контур 

се оформя от дървесните групи и масиви. Както всяко божество, така и Кибела "изисква" 

използването на определени видове при паркоустрояването на обекти свързани с култа 



29 

Дипломант: Аделина Първанова; Ф. №32 109 

Дипломен ръководител: доц. д-р ланд. арх. Веселин Рангелов 

към нея. Тези видове са – лимон (Citrus limon), портокал (Citrus sinensis), декоративни 

лози (Partenocissus) -  в лабиринта и рози (Rosa‘BlueMoon’–щамбова форма и 

Rosa‘GrahamThomas’–щамбова форма). Загатнат е един кръг от растителност, който 

повтаря формата на храма.  В чест на богинята на плодородието са използвани  растения 

с различни хабитуси и хабитати.  

Така оформено пространството препраща към четирите елемента въздух(висока 

дървесна растителност), земя(тревните и почвопокривни видове), огън(липсата на 

засенчване), вода(водна растителност).  Не е допустимо използването на иглолистни 

видове, това е причината използването им да е ограничено и съсредоточено в най- 

отдалечената от храма част. 

„Дамската“ градина има представителен характер и това е пресъздадено и в 

растителното оформление на перистилния двор. Подбраният видов състав има за задача 

да покаже лукса на двореца и лекият ориенталски привкус. Основните вегетативните 

площи в перистила са оформени от геометрична бродерия от Buxus sempervirens. Розите 

са внимателно подбрани така, че да създават цветова и височинна динамика без се 

натрапват и да създават излишен шум. 

„Мъжката" градина има за цел да илюстрира „мъжката сила“ и надмощието на човека 

над природата. Това е постигнато с използването на високо декоративни, културни и 

топиарийни видове и сортове, които са със строги корони, неприсъщи на дивата природа.  

Масивите са изградени от местни видове, като оформянето им следва строго 

зададените в плановата композиция линии на настилки и пространства. Те вторично са 

раздвижени чрез отварянето на джобове и добавянето на носове.  

 Линейните насаждения също представят мъжката сила и строго повтарят зададените 

геометрични форми. 
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II. ФАЗА „ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ“ 
 

1. Дендрологичен проект 
При изготвянето на дендрологичния проект и дендрологичната ведомост е важно 

подбора на растителността да бъде направен спрямо настоящите климатични условия, 

метеорологичните условия през IIIв., както и историческите предпоставки и  

изискванията на самото здание. Масивите са изградени от местни видове, които са 

характерни за региона и подходящи за местните условия, но също така и широко 

използвани в Римската империя. В мъжката градина са внесени и много културни форми, 

които да представят, така важните, мъжка сила и надмощие на човека над природата.  

Фитосанитарната оценка показва, че на територията на обекта се развиват добре местни 

иглолистни видове, но от историческа гледна точка тяхното използване е недопустимо.  

Топлолюбивите видове представят климата в миналото, задават общия облик на 

римската градина, придават леката ориенталска нотка, която е белязала перистилния 

двор и спазват изискванията на храма на Кибела за определен растителен състав. 

1.1 Дендрологична ведомост 

Таблица 11. Дендрологична ведомост 

№ Вид растителност Количество 

0 Съществуващи дървета: 

1 Acer negundo L. 1 

2 Betula Pendula Roth.  1 

3 Populus nigra L. 1 

1 Иглолистни дървесни видове: 

4 Cupressocyparis leylandii 180 

5 Cupressocyparis leylandii 'Castelewellan Gold' - спирала 14 

6 Pinus pinea L. 3 

7 Taxus baccata L. 434 

8 Taxus baccata ‘Fastigiata’ 18 

2 Широколистни дървесни видове: 

9 Acer ginnala Maxim. 11 

10 Acer campestre L. 12 

11 Aesculus hippocastanum L. 25 

12 Betula pendula Roth. 9 

13 Castanea sativa ‘Aspleniifolia’ 8 

14 Citrus limon (L.) Burm.f. 6 

15 Citrus sinensis (L.) Osbeck. 6 

16 Cydonia oblonga 'Vranja' 5 

17 Ginkgo biloba ‘Globus’  7 

18 Malus floribunda Sieb. 5 

19 Olea europaea L. 12 

20 Platanus × hispanica 'Alphen's Globe' 2 

21 Platanus orientalis L. 13 

22 Pyrus elaeagrifolia Pal. 6 

23 Quercus robur L. 20 

24 Tilia cordata Mill. 41 

3 Вечнозелени храстови видове: 

25 Buxus sempervirens L. 5 061 

26 Calluna vulgaris (L.) Hull. 5 

27 Erica carnea L. 6 
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28 Ilex aquifolium L. 378 

29 Lavandula angustifolia Mill. 6 

30 Mahonia aquifolium Nutt. 1 329 

31 Rosmarinus officinalis Linnaeus. 8 

4 Широколистни храстови видове: 

32 Chamelaucium uncinatum x Chamelaucium megalopetalum 486 

33 Cotoneaster horizontalis Decne. 500 

34 Cornus stolonifera Michx. 340 

35 Deutzia x rosea 135 

36 Euonymus verrucosus Scop. 35 

37 Jasminum officinale L. 9 

38 Ligustrum vulgare L. 131 

39 Lonicera nitida L. 151 

40 Parthenocissus tricuspidata Planch. 605 

41 Philadelphus coronarius L. 13 

42 Physocarpus opulus Maxim. 5 

43 Rosa hybrida ‘Blue Moon’ – щамбова форма 12 

44 Rosa hybrida ‘Cremosa’ 174 

45 Rosa hybrida ‘dahlia’ 30 

46 Rosa hybrida ‘Freifrau Caroline’ 88 

47 Rosa hybrida ‚Gentle’ 10 

48 Rosa hybrida ‘Graham Thomas’ – щамбова форма 12 

49 Rosa hybrida 'Miss piggy' 46 

50 Rosa hybrida 'Stephens big purple' 46 

51 Rosa hybrida 'Talea' 29 

52 Rosa hybrida ‘Larisa’ 10 

53 Rosa multiflora 'Nana’ 16 

54 Rosa hybrida ‘Nostalgia’ 82 

55 Rosa hybrida ‘Perpetually yours’ 16 

56 Rosa hybrida ‘Rainbow sorbet‘ 28 

57 Rosa hybrida ‘Rosana‘ 20 

58 Rosa hybrida ‘Solero‘ 8 

59 Rosa hybrida ‘Tranquility‘ 9 

60 Spiraea vanhouttei Zab. 134 

61 Symphoricarpos albus var. laevigatus 36 

62 Vitis vinifera L. 57 

63 Wisteria sinensis (Sims) DC. 12 

5 Зацветяване: 

64 Agelonia grandiflora C. Morr. 409 

65 Canna indica var. maculata  41 

66 Gypsophila repens L. 115 

67 Heuchera sanguinea 'SugarPlum‘ 77 

68 Hosta ventricosa ‘Praying Hands’ 23 

69 Mathiola incanna (L.) W.T.Aiton  412 

70 Nymphaea candida J. Presl 80 

71 Parnassia palustris L. 18 

72 Phlox subulata L. 29 

73 Pelargonium x hederaefolium  13 

74 Sedum Monrovia ‘Sunsparkler dazzleberry’ 102 
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75 Sempervivum ingwersenii 124 

6 Зацветяване на  перистилния двор: 

76 Adiantum capilus veneris Linnaeus 4 

77 Asplenium nidus L. 13 

78 Colocasia gigantea 'Thailand Giant' 10 

79 Cordilyna indivisa (G. Forst) Steud. 4 

80 Cycas revoluta Thunb. 10 

81 Muscari botryoides L. 140 

82 Narcissus pseudonarcissus L. 264 

83 Nephrolepis exaltata (L.) Schott. 4 

84 Phoenix roebelenii O’Brien 14 

7 Други тревисти растения: 

85 Mentha × piperita 'Lavender Mint' 5 

86 Ocimum basilicum 'Citriodorum' 52 

87 Ocimum basilicum 'Dark opal' 49 

88 Salvia patens Cav. 9 

89 Thymus serpyllum Linnaeus 17 

 

1.2 Зацветяване 

Към зацветяването е подходено по един неприсъщ за парковото строителство начин. 

За проектирането им не са приложени познатите методи за изграждане. За оформянето 

на цветните площи са приложени знанията и похватите от флоралното изкуство, които 

се използват за създаване на различните видове аранжировки от отрязан цвят.  

Флористиката изобилства от композиционни решения групирани в четири основни стила 

- обемен, линеен, линейно - обемен и смесен, които се разделят на 22 подгрупи - букет 

във ваза, бидермайер, традиционна обемна композиция, византийски конус, вертикална 

композиция, икебана, свободен стил, абстрактен стил, симетричнен триъгълник, 

асиметричен триъгълник, полумесец, извивка на Хогарт, обърнат полумесец, 

хоризонтална композиция, ветрило, паралелна композиция, пейзажна композиция, 

миниатюрна или малка композиция, величествена композиция, венец, гирлянди и 

полугиркянди, декоративно дърво. Всяка от тях се развива и претърпява изменения, 

някои от които водят до създаването на изцяло нова визия на традиционната композиция. 

Пренасянето им на терен създава множество от най-разнообразни възможности за 

цветното оформяне на пространствата. 

1.3 Зацветяване на перистилния двор 

Зацветяването на перистилния двор е решено с кашпи с топлолюбиви цветни видове 

и луковични растения. Избраните цветя загатват типичният за периода и обекта лек 

ориенталски привкус на пространствено оформление. 

1.4 Затревяване 

За по-бърз ефект се предлага затревяването да се извърши чрез зачимяване. Тревният 

чим следва да бъде от видове устойчиви на болести и вредители, да имат бърза 

регенерация и голяма способност на братене. 

 

2. Фрагменти на решението в по-едър мащаб 
На табло №5 е изведен фрагмент в М1:200. Фрагментът обхваща перистилния двор и 

дава обща представа за неговото паркоустрояване. Той изяснява растера на настилките, 

рисунъка на розариума, разположението на растителността и подредбата на статуите и 

други елементи, които биха останали незабелязани в по-едрият мащаб. 
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Основната задача при проектирането на "дамската" градина е представянето на лукса и 

чисто естетическите му функции. Това е постигнато с мащабните водни площи, които 

изпълняват единствено естетическа роля. Таблото се допълва от визуализация, която 

показва част от водната площ, две от арките, единият треяж, реконструкции на колоните 

и елементи от растителното оформяне. 

 

3. Проект за вертикално планиране 
На табло №6 е представено вертикално планиране в мащаб 1:250. Проектът е 

разработен за цялата територия на обекта. Решен е по метода на "червените 

хоризонтали", като основното сечение на проектните хоризонтали е 0,10м. На чертежа в 

кафяв цвят са отбелязани теренните хоризонтали, а в червено - проектното решение. 

Решаването на вертикалното планиране има за цел да разкрие археологията, чието 

подово ниво е на дълбочина за резиденцията и Обект Ротонда - 2м. и 1м. за крепостната 

стена, а в зоните където се запазва съществуващото ниво да следва съществуващия 

релеф. За укрепването на земните маси са проектирани както подпорни стени, така и 

откоси със съотношение 1:2. Целта на проекта е отвеждане на водата по гравитачен път 

като посоката на наклона и водооттичането е указана с бергщрихи. Съобразени са 

задължителните максимални и минимални наклони. Проектираните наклони са в 

границите 0,5%-2,4%. За всички алеи, за които се предвиждат стълбищни рамена са 

предвидени рампи с максимален наклон 4%-6,44%.  

Стъпалата са проектирани по формулата: 

  

2Н+В=62-64, където 

 

Н - височина на стъпалото 

В - основа на стъпалото.  

 

Всяко стълбищно рамо се състои от 4 до 10 стъпала. 

 

4. Картограма на земните маси 
В Приложение №5 е включена картограма на земните маси. Тя е изготвена по "метода 

на квадратите", като са взети предвид 121 точки. За 75 от тях са интерполирани теренна 

и проектна кота и е изчислена работна кота. Изобразена е нулевата линия и за всяка 

получена фигура е изчислен обема  земни работи. По нея е изготвен Баланс на земните 

маси, изложен на табло №6. След извършване на изкопните и насипните работи е 

установен излишък от 36 747,15куб.м. земна маса, който е необходимо да бъде изнесен 

извън границите на обекта. 
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III. ФАЗА „РАБОТЕН ПРОЕКТ“ 
 

5. Архитектурни и дендрологични детайли 
 

5.1  Пергола 

Основната задача не перголите е да защитят частично археологията от 

неблагоприятните метеорологични условия.  

Те са разположени така че да покриват съответно източно крило и обект Ротонда. 

Имат неправилна, леко усукана, четириъгълна форма. Основното тяло е с размер на 

вътрешната дъга 84,24м., дължина на външната дъга – 102,64м. и радиуси съответно 

90,03м. и 102,64м. Тъй като основите на съоръжението попадат на различни нива от 

терена, то те са с различна височина между 1,20м. до 8,40м. Пергола Б покрива и част от 

изгледната площадка, където височината и е 3,20м. 

 

6. Цветни фигури 
Цветните елементи са решени като подредбата на растителния материал следва 

методи и правила  от флоралното изкуство за създаване на композиции. 

6.1  Паралелна композиция: 

Двете цветни площи при Обект „Ротонда“ – Храм на Кибела са проектирани като 

Паралелни композиции. Паралелните композиции са взаимствани от аранжирането на 

отрязан цвят, представляват аранжировки – смесен стил и се характеризират с ключов 

елемент – вертикални оси и хоризонтално разположен материал, който да скрие съда и 

пиефлората. В случая ролята на вертикални стъбла играят трите високи вида – Canna 

indica var. maculata, Agelonia grandiflora, Mathiola incanna. За покриване на земната 

повърхност са използвани – Gypsophila repens, Hosta‘PrayingHands’ и Phlox subulata. 

Основно правило при създаването на паралелни композиции е липсата на плавен преход 

между двата основни елемента и то е спазено и тук, при композирането на цветния 

материал. 

6.2  Кът с подправки: 

Къта с подправки е композиран като комбинация от правилата за изграждане на 

линейна аранжировка и традиционна обемна композиция.  

  Използваният треяж, който служи за подпора на вида Jasminium officinale играе ролята 

на гръб на композицията, както и вертикална ос. Подбрани са видове и форми, които да 

осигурят плавен преход към околният терен. Връзката със земната повърхност, както и 

„скриването“ на почвата се осъществява чрез видовете Thymus serpyllum и Rosmarinus 

officinalis.  По своите размери наподобява Величествена композиция, но линейните 

елементи не позволяват да бъде категоризирана като такава. 

6.3  Стълбище: 

Композицията в пространство между двете стълбищни рамена следва правила и 

норми за подреждане на кръгъл – „Дамски“ букет. За основен вид е избран Sempervivum. 

Зеленината е представена от Heuchera, а ролята на филър играе видът Sedum. Индивидите 

следват характерната за кръглия букет спираловидна подредба, като центърът се състои 

от 3бр. от видa Sempervivum. Избрана е по-свободна форма на букета, за оптимално 

развитие на растенията и да остане място „за въздух и пеперуди“. 

6.4 Розариум 

Розариумът се състои от две части, като и в двете оформлението е заимствано от 

рисунъка на мозайките. Той е пресъздаден чрез вида Buxus sempervirens, който оформя 

пространствата за отделните видове рози. При избора на видовете са подбрани сортове с 
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различен хабитус, за да се създаде динамика и разнообразие в еднотипните форми. 

Различните цветове се допълват и създават една пъстра, но не шарена, визия на 

градината. 

 

7. Визуализации 
Изготвени са три визуализации представени на табла №3, №5 и №7.  

Първата визуализация илюстрира изглед от перистилния двор към главният шпалир. 

На нея могат да се разгледа както част от устрояването на перистилния двор, така и 

музеят, и околното растително оформление 

 Визуализацията разположена на табло №5 представлява изглед на перистилния двор, 

който обхваща част от водната площ, две от арките характерни за римския ксистос, както 

и един от треяжите с розите.  

Третата визуализация, разположена на табло №7 има за цел да представи 

разположението на една от големите перголи (пергола А) спрямо запазените 

археологически материали от източното крило и да създаде пространствена представа за 

тяхното съотношение и мащабност. 
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IV. БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА И КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
 

1. Баланс на територията 
Застроената площ обхваща 301,78 кв. м. от общата територия от 4,1ха, което се 

равнява на 0,73% плътност на застрояване и Кинт. 0,01. 

 Вегетативната покривка заема площ от 14 212,53кв.м. Невегетативните площи са 

26 787,47кв.м., като 13 819,90 кв. м. от цялата вегетативна площ са обхванати от 

дървесна, храстова и цветна растителност. 

 Поради исторически предпоставки широколистната растителност преобладава 

многократно над иглолистната. 

 Закритите паркови пространства преобладават, представлявайки 75% от 

територията на обекта. 

Таблица 12. Баланс на територията 

№ Теренни показатели Ед. мярка Количество 

1 Обща площ 

  ха 4,1 

2 Застроена площ 

 - Масивни постройки Кв. м.  121,78 

 - Преместваеми обекти Кв. м. 180,00 

3 Зелени площи, от които: 

 - дървесно-храстови Кв. м. 13 819,90 

 - тревни площи Кв. м. 11 973,14 

 - цветни площи Кв. м. 994,43 

4 Настилки 

 - плочи Кв. м. 5 438,60 

 - мит бетон Кв. м. 4 606,85 

 - чакъл Кв. м. 2 152,89 

 - декоративен камък Кв. м. 15,28 

 - дървена настилка Кв. м. 725,10 

5 Водни площи 

 - Сух фонтан Кв. м. 70,67 

 - Фонтани Кв. м. 711,74 

 - Водни огледала Кв. м. 108,08 

 - Свещено езеро Кв. м. 80,04 

 - Фонтанки Кв. м. 1,50 
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2. Количествена сметка: 
Таблица 13. Количествена сметка по уедрени показатели 

№ Вид СМР Ед. 

мярка 

Количество 

1. Настилки   

1.1 Варовикови плочи Кв. м. 5 438,60 

1.2 Мит бетон Кв. м. 4 606,85 

1.3 Чакъл Кв. м. 2 152,89 

1.4 Декоративен камък Кв. м. 15,28 

1.5 Дървена настилка Кв.м. 725,10 

2.  Засаждане на растителност    

2.1 Засаждане на стандартни средноразмерни 

иглолистни дървета. 

 

Бр. 

 

635 

2.2 Засаждане на стандартни средноразмерни 

широколистни дървета.    

 

Бр. 

 

139 

2.3 Засаждане на едроразмерни иглолистни дървета.    Бр. 14 

2.4 Засаждане на едроразмерни широколистни дървета.    Бр. 49 

 

2.5 

Засаждане на стандартни дребноразмерни фиданки 

от листопадни (цъфтящи храсти) и иглолистни 

дребноразмерни храсти. 

 

Бр. 

 

9 417 

 

2.6 

Засаждане на стандартни средноразмерни фиданки 

от листопадни (цъфтящи храсти) и иглолистни 

дребноразмерни храсти. 

 

Бр. 

 

661 

2.7 Засаждане на цветя и други тревисти растения. Бр. 2 028 

3. Архитектурни елементи и съоръжения   

3.1 Пейка Бр. 32 

3.2 Пергола - пейка Бр.  6 

3.3 Пластика Бр. 27 

3.4 Кашпа Бр. 125 

3.5 Периптер Бр. 1 

3.6 Глориета Бр. 1 

3.7 Фонтанка Бр. 23 

3.8 Треяж Бр. 1 

3.9 Треяж - гръб Бр. 4 

3.10 Арка Бр. 8 

3.11 Пергола Бр. 2 

3.12 Реконструкции – помещения Бр.  5 

3.13 Реконструкции - колони Бр. 59 
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V. АРГУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗБРАНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА, ЗА МАЛКИТЕ АРХИТЕКТУРНИ 

ЕЛЕМЕНТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДР.: 
При избора на материали са подбрани такива, които са неприсъщи за епохата, а 

именно метал и стъкло. Този факт има за цел да придаде една съвременна визия на 

древноримската градина и да оформи един модерен изглед на отминалата епоха.  

Настилките са внимателно подбрани, за да създадат връзката между съвременните 

материали във вертикалните елементи и наличната археология. Варовиковите плочи 

подсъзнателно повтарят квадровия градеж от откритите стени, а мития бетон и чакъла да 

близки като усещане и възприемане до археологията и мозайките. 

VI.  ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЕТАПНОСТ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

ПРОЕКТА 
Проектът позволява реализирането му да се осъществи в няколко етапа. Първата 

фаза включва разкриването на разкопките и изграждането на приемната и на 

експозиционната зона, които обхващат дамската градина и храма на Кибела. На 

последващ етап, след изземане на имот 38978.665.39  следва да се пристъпи към 

осъществяването на втората част, а именно строително-монтажните дейности в областта 

на мъжката градина и стопанската част. В плановете на общината е включено 

изграждането на детски римски лагер в имот 38978.665.28. При неговото осъществяване 

като трети етап е възможно да се осмисли възможността за проектиране и изграждане на 

второстепенен вход в югоизточната част на имота и връзка между двата обекта. 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 

Приложение №1 Съществуващо положение  

 
Изображение 1. Местоположение 

 
Източник: Динчев В. „Разкопки и проучвания, Книга ХХХ“, „НОУС“, 2003.(стр132) 

 

Изображение 2. План на обекта 

 
Източник: Динчев В. „Разкопки и проучвания, Книга ХХХ“, „НОУС“, 2003.(стр135) 
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Приложение №2 Късноримска резиденция „Скретиска“  
Изображение 1. Източно крило 

 
Източник: Динчев В. „Разкопки и проучвания, Книга ХХХ“, „НОУС“, 2003.(стр175) 

 

Изображение 2. Мозайки 

 
Източник: Кадрите са предоставени от Николай Борисов – общински съветник, 

общ. Костинброд 

Приложение №3 Актуално състояние 
Изображение 1. Изглед към Източното крило 

 
Източник: Кадрите са предоставени от Николай Борисов – общински съветник, 

общ. Костинброд 
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Изображение 2. Актуално състояние на археологическите материали 

 
Източник: Кадрите са предоставени от Николай Борисов – общински съветник, 

общ. Костинброд 

Изображение 3. Запазени археологически материали 

 
Източник: Личен архив заснети на 3.02.2021г. 

 

Изображение 4. Съществуваща сграда  

предвидена за музей – западна и северна фасада 

 
Източник: Личен архив заснети на 3.02.2021г. 
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Изображение 5. Съществуваща сграда  

предвидена за музей – източна и северна фасада 

 

 
Източник: Личен архив заснети на 3.02.2021г. 

 

Изображение 6. Съществуваща сграда, която 

предстои да бъде премахната  

 
Източник: Личен архив заснети на 3.02.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 7. Съществуващи алеи 
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Източник: Личен архив заснети на 3.02.2021г. 

 

 

Приложение №4 „Дамска градина“ 
Изображение 1. Вила Гети, Калифорния 

 

Източник: https://www.lostintheusa.fr/planifier/poi/44948/villa-getty-los-angeles-

californie/ 
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Приложение №5 Мъжка градина 
Изображение 1. Вила Дел Казале, Сицилия

 
Източник: https://www.siciliafan.it/villa-romana-del-casale-piazza-armerina-patrimonio-

dellumanita-2/ 


