
 

 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 

за обект: "Ремонт, реставрация и адаптация на 

съществуваща сграда, част от Ансамблов паметник 

на архитектурата, съгласно списък предоставен на 

общ. Каварна от НИНКН,  

в УПИ III-3401, 3365, кв.337, град Каварна " 

Фаза: Технически проект 

Част: Архитектурна 

 

 

 

Обяснителна записка 

Настоящият технически проект за еднофамилна жилищна сграда е 

изработен по задание на Инвеститора и на основание на съгласувана с 

НИНКН виза  издадена от Община Каварна. Обектът е от пета категория 

по чл. 137 т.5 на ЗУТ. 

Сградата, предмет на настоящата разработка се намира в 

непосредствена близост до пристана на гр. Каварна и е част от 

ансамблов паметник на архитектурата - каменни търговски складове от 

19-ти век. Сградата е представлявала еднообемно пространство 

оградено от масивни каменни фасдни стени на изток, север и запад, 

калкан на юг и скатен покрив на дървена конструкция. Входът е бил към 

улицата от изток.  

 

1. СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ НА СГРАДАТА И СРЕДАТА 

В резултат на продължила няколко десителетия безстопанственост 

предхождаща реституцията на имота, покрива и част от западната стена 

на сградата са оставени да рухнат и по-късно са разграбени за 

строителни материали. В момента сградата представлява бетонова 

настилка за под, запазени източна, северна и южна стени и 

полуразрушена западна стена, покрити със саморасла зеленина, както 

се вижда от приложените снимки. Има предписание от Община 

Каварна за извършване на спешен ремонт поради заплаха за 

общественото здраве (писмото е приложено). Останалата част на 

ансамбловият паметник включително и старата мелница също са в 

подобно лошо и опасно състояние. Изключение правят две ремонтирани 



и реставрирани сгради, които са добър прецедент и пример за 

бъдещата ни разработка. Те са възстановени и консервирани с голяма 

вещина и се ползват за сезонно жилищно обитаване. 

 

2. ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ПРОЕКТА 

Желанието на Възложителя и целта на настоящия проект за ремонт е 

да се възстанови покрива и да се реставрират стените на оригиналната 

сграда, като тя бъде пригодена за сезонно жилищно обитаване, по 

подобие на съседните прецеденти, без да се променя външния облик и 

габарити на сградата. Идеята е еднообемното пространство вътре да 

бъде разделено с емпоре, като на първо ниво се обособи дневна част с 

хол, кухня, трапезария и баня, а на второ ниво да се разположи нощна 

част с две спални и баня. Предвижда се всички фасади да бъдат 

запазени в оригинален вид, а липсващите детайли по тях да бъдат 

възстановени. Фасадните отвори се запазват като местоположение и 

габарити, като те ще бъдат остъклени с дървена дограма и капаци. За 

осветление на вътрешната част и спалните се предвиждат пет покривни 

прозореца в равнината му. Каменните повърхности на източната, 

северната и южната фасади ще бъдат реставрирани и консервирани. 

Вътрешната конструкция се предвижда да бъде от ковано желязо и дърво. 

 

 

 

Съставил: арх. Б. Игнатов 



Приложение 1 
Снимков материал на съществуващото положение 

 

Фиг. 1 Състояние на сградата отвътре, поглед на юг 



Фиг. 2 Състояние на сградата към улицата от изток 



Фиг. 3 Състояние на сградата към двора от запад  

 



Фиг. 4 Състояние на сградата към двора от запад и възстановената 

сграда в съседство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


