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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА
ОБЕМНО-УСТРОЙСТВЕНО ПРОУЧВАНЕ
Настоящото обемно-устройствено проучване се разработва на основание
Становище от Министерство на Културата с изх.№ 33-НН-258 от 14.07.2016г,
относно съгласуване на виза за проектиране, чл.138 от ЗУТ и Глава трета от
НАРЕДБА № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти.
Съгласно Чл.10 от Наредба №4 проучването се разработва за доказване на
местоположението на обекта, доказване на неговата нормативна допустимост и
целесъобразността на инвестиционното намерение, без възложителят да го е
възложил на фаза издаване на виза за проектиране .
Обемно-устройственото проучване има за цел да адаптира бъдещото
архитектурно решение на третираните сгради по задание за проектиране техническа спецификация към решението на подробния устройствен план в
съответствие с регулационното отреждане и режима на устройство и застрояване.
1. Съответстие с предвижданията на ПУП:
Настоящото обемно-устройствено проучване доказва съответствието на
възстановените обеми с автентичните обеми по наличните архивни документи извадка от стар кадастрален план преди премахването на пристройката - Западно
крило на Голямата работилница и три архивни снимки. То е разработено като
ситуационно решение върху комбинирана скица от кадастралната карта
(кадастрален план) и от скица - виза за проектиране като извадка от действащия
подробен устройствен план.
Приложената виза за проектиране, издадена на основания чл.136 ал.6 от ЗУТ,
която по същество е извадка от действащ подробен устройствен план фиксира
разполагането на застрояването в поземления имот , като :
• определя очертанията на съществуващите сгради и обектите за
възстановяване, така че те да отговарят на първоначалните
местоположение, размери и разстояния до съседни сгради и на зададените
с действащия подробен устройствен план - виза за проектиране плътност
на застрояване;
• определя обема на застрояване в рамките на зададените допустими
височина – етажност, интензивност на застрояване.
3. Обобщено функционално-пространствено решение за отделните етажи на
сградата (сградите) и обобщено обемно-фасадно решение на сградата/
пристройка за възстановяване:
В контекста на новата функция на музей е потърсено възстановяване на
оригинален обем на стара сграда и първоначалното
местоположение в
ситуацията, между запазените сгради, като възможността за възстановяване на
обема е в посока удовлетворяване на заданието на Възложителя за нова музейна
сграда.
От друга страна опростената/изчистената архитектура ще служи като подходящ

фон за експониране на съвременни форми на изкуство. Не се търси подробно
имитативно възстановяване на старата фасада, а главно обемно пространствено
въздействие на нов обем, който вече е в друга, различна от оригиналната среда –
не индустриална, а паркова среда. Двете запазени сгради - на "Музей земята и
хората" и на "Щаба" дават достатъчна представа за архитектурата на "Софийски
арсенал".
От една страна потърсения надлъжен просвет осигурява големи плътни
повърхности за експониране, от друга страна дава възможност за поглед от
булевард „Черни връх”, чрез пространствено преливане на градската среда към
парка и Витоша. Възстановявайки като спомен на разрушения обем на Западното
крило на Голяма работилница с прости форми, проектът отговаря напълно на
заданието за модерен музей за модерно изкуство и възстановяване
градоустройствената среда на зоната на Софийски военен Арсенал.
Архитектурното третиране на новата сграда е сложна интерпретация на
запазените две сгради като културна ценност, както и на предишната реализация,
включваща остъклени обеми около фасадата на сградата на Щаба. Комбинацията
от сравнително твърд обем и големи остъклени плоскости по надлъжната ос е
продължение на принципите за адаптиране на сградата на Щаба , но в посока не
„отвън навътре”, а обратно, „отвътре навън” – потърсено е чрез подчиняване на
стъклените повърхности спрямо масивното тяло на новата музейна сграда.
Този така образуван артистичен коридор в посока от градската среда към парка и
планината се обогатява и от произведенията на изкуството, които се експонират в
него и подчертават смисъла и съдържанието на артистичните идеи за
възстановяване на връзката между съвременната цивилизация, природата, битието
и хармонизирането на тези връзки. По този начин проектът подсказва как
въздейства изкуството, и тъй като на съвременото изкуство е присъща
абстракцията, то проектът използва неговите похвати.
4. Обобщено оформянето на околното пространство на сградата (сградите) в
групата поземлени имоти;
При разработване на обемно-устройственото проучване са спазени изискванията
на Техническата спецификация и намесата в парковата среда, като за околно
пространство е минимална. Запазват се максимално съществуващите групи
дървета, прилежащата паркова / транспортна алея. Площите от петната по виза,
които не се застрояват, ще се оформят с невисок жив плет и ще се използват за
експониране на арт- инсталации на открито.
6. Обобщено решение на инженерните мрежи в поземления имот (имоти),
когато това има съществено значение за функционалното и архитектурнообемното решение;
В съответствие с предоставените към момента съгласувани скици и виза за
проектиране от експлоатационните предприятия, както и комбинирана скица от
СО-НАГ се налага изместване на площадкови водопровод и канал, обслужващи
"Музей земята и хората".

7. Задължителните изисквания и параметри за опазването на недвижими
културни ценности и тяхната среда, както и за интегриране на новото
застрояване към тях.
Обемно - устройственото проучване засяга територия върху която се намират:
- СГРАДАТА НА МУЗЕЯ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО с административен
адрес бул."Черни връх"№2, която, съгласно Удостоверение изх. №29100-273 от
19.04.2016г. на Министерство на културата е декларирана с писмо №760 от
22.02.1984 г. на НИПК
като "Административна сграда" - архитектурностроителен паметник на културата и е обявена с Протокол №2 от 03.07.2003 от
заседание на НСОПК, утвърден от Министъра на културата, като "Сграда на
щаба/ административна сграда/"- недвижим архитектурно-строителен паметник
на културата с категория "местно значение" и съгласно §10, ал.1 от ПЗР на ЗКН
притежава статут на архитектурно строителна недвижима културна ценност с
категория "местно значение".
- СГРАДАТА НА НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ "ЗЕМЯТА И ХОРАТА", която е
обявена с Протокол №2 от 03.07.2003 от заседание на НСОПК, утвърден от
Министъра на културата, като "Голяма коларска работилница"/Националеен
музей"Земята и хората"/- архитектурно-строителен паметник на културата с
категория "местно значение" и съгласно §10, ал.1 от ПЗР на ЗКН притежава статут
на архитектурно строителна недвижима културна ценност с категория "местно
значение".
Съществуващата "Сграда на щаба/ административна сграда/", както и частично
възстановяваната пристройка на "Западно крило на Голяма работилница", попадат
на територията на групов паметник на културата - Архитектурно-исторически
ансамбъл "Гарнизонно стрелбище - Софийски арсенал" в гр.София, деклариран
със същото писмо на НИНКН като "Комплекс от сгради на бившия "Арсенал",
кв.Лозенец, гр.София - групов паметник на културата и обявен със същия
Протокол на НСОПК, утвърден от Министъра на културата, " и съгласно §10, ал.1
от ПЗР на ЗКН притежава статут на групова недвижима културна ценност.
При разработване на обемно-устройственото проучване са спазени изискванията,
произтичащи от статута на недвижима културна ценност на засегнатите сгради и
територия, както и на предписанията за опазване на групов паметник на културата
/НКЦ/ и на допустимите намеси, съгласно предоставените данни от Министерство
на културата , Удостоверение изх.номер 9100-273/26,04,2016.
8. Обемно-устройственото проучване се представя в следните необходими
чертежи:
1. ситуационно решение върху комбинирана скица от кадастралната карта
(кадастрален план) и от действащия подробен устройствен план или върху
извадка от действащия ПУП ;
2. схематични разпределения на етажите с обобщени групи помещения ;
3. схематични фасади - силуетно проучване с обобщено оформяне на обемите ;
Настоящето Обемно-устройствено проучване представя допълнително следните
материали:
- Силуетно проучване на фасадния фронт - Аналитично проучване на обемнопространствено разположение на възстановена пристройка спрямо съществуващи
сгради - проучване на фасада, височини, кота било и кота корниз.

- Обхват на разработката за частично възстановяване на пристройка на Западно
крило "Голяма работилница"
- Сравнителен анализ на височини кота било и кота корниз
- Фотомонтаж - Комбиниран изглед между архивна снимка и възстановени
обеми на пристройка (Музей на съвременно изкуство- "Софийски арсенал")
спрямо съществуващи сгради
- Визуализация - перспективен изглед от Север
- Визуализация - перспективен изглед от Запад
- Визуализация - перспективен изглед от Изток
9. Постигнати технико-икономически показатели.
Застроена площ съществуваща сграда на Щаба - 338,6 м2
Застроена площ Частично възстановената пристройка (Западно крило на Голяма
работилница) - 575,3 м2.
Разгъната застроена площ над терена на съществуваща сграда на Щаба - 1019,3 м2.
Разгъната застроена площ над терена на Частично възстановената пристройка
(Западно крило на Голяма работилница) - 1150,6 м2
Обща подземна застроена площ - 540,8 м2.
Изговтил:
Главен проектант:..............................
/ арх. Константин Пеев /

