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НА ТЕРИТОРИЯТА
OБЩО ФУНКЦИОНАЛНО-ПЛАНОВО ЗОНИРАНЕ

Зелена горска зона с учебен полигон за спортно ориентиране и техники за оцеляване

Зона спорт и атракции с подзони:
СА1 - колективни спортове с топка
СА2 - Атракционна зона за големи
СА3 - Атракционна зона за малки с тематични маршрути "Горски тайни и мистерии"

Широкопрофилнa ОО зонa в природна среда с подзони:
OO-1 - Приемно-обслужваща зона с обекти:паркинг, информация, билетен център,
магазин сувенири, кафе -30 места, тоалетни, търговски обекти
OO-2 -  Културно-образователна и административна зона с обект: информационно -
oбразователен център, администрация, стол-ресторант за 135 места ,
многофункционална зала 120 места за демонстрации и културно-образователни
 събития,търговски обекти

Tяснопрофилиранa ОО зонa в природна среда с подзони:
OO-3 - Културно-образователна зона в природна среда с oткрити работилници,
 навеси с места за работа на деца, мини кухни и сцени за презентации на тема
„Български традиционни занаяти и изкуства“

OO-4 Образователен център в природна среда с 40 места и обекти
образователен център , открити площадки за обучение, отдих,
развлечения и спорт, поляна за игри,  басейн,   амфитеатър, спортни площадки
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Зелена горска  зона
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Зона на палатковия лагерОП

инж. Л. Николов

проф. арх. Ат. Ковачев

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Проектант

Главен проектант

ЧАСТ

арх. Пр. Минчев

арх. Радост Райновска

Архитектурна година: 2015

Лист
9/32

М1:1000

 СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛНОСТИ:

Градоустройство

Геодезия

АТИКА ЕООД
АРХИТЕКТУРНО СТУДИО

ОБЕКТ: ДЕТСКО - ЮНОШЕСКИ ЛАГЕР
с капацитет 100 места в Природен парк „Златни пясъци",
  ПИ 39459,15,560 по КККР на с. Кранево, мест.  „Калето",
  землището на с. Кранево, община Балчик, област Добрич

ДПП „Златни пясъци”

инж. Н. ПоповаИнж.Геология и Хидрогеология

ФАЗА Предварителни проучвания
и обемно-устройствени проучвания

Зелена зона за специализиран отдих с ниска интензивност на натоварване

3П-оп Зелена горска зона с места за пикник и BBQ

ЛЕГЕНДА
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OБЩО ФУНКЦИОНАЛНО-ПЛАНОВО ЗОНИРАНЕ
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