èäåÿ

Ãîäèíà
ñëåä
ïðîåêòà
Âåðæèíèÿ Êîñòîâà,
ëàíäøàôòåí àðõèòåêò,
ñíèìêè ”Ñòóäèî ÌÅÌ“

1

2

Òàçè ïèùíà çåëåíèíà å ñàìî íà åäíà ãîäèíà. Ìëàäàòà, íî
äîáðå îôîðìåíà ãðàäèíà å ïðîåêòèðàíà è îñúùåñòâåíà îò
áþðîòî íà ëàíäøàôòåí àðõèòåêò Âåðæèíèÿ Êîñòîâà. Ðàçïîëîæåíà å íà ðàâåí òåðåí îò 1200 êâ. ì. Çåëåíèòå ïëîùè,
êîíñòðóêöèèòå è ìåáåëèòå â íåÿ ñà ïðîåêòèðàíè ìèíàëàòà
ïðîëåò. Óäîáíà îáèêîëíà àëåÿ ïîçâîëÿâà ïúëåí îáõîä íà öÿëàòà ãðàäèíà è äèðåêòíà âðúçêà ñ âñè÷êè àòðàêòèâíè êúò÷åòà â íåÿ. Ïðîñòîðíà ïðàâà ïúòåêà âîäè äî äúðâåíà
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êîíñòðóêöèÿ ñ ïëúòåí ïîêðèâ, îôîðìåíà êàòî êóõíÿ íà îòêðèòî. Ïîä íàâåñà èìà áàðáåêþ ñ ïåù, ìèâêà, ïëîòîâå, øêàôîâå, óäîáíà ñòàòè÷íà ìàñà. Â áëèçîñò äî êóõíÿòà èìà îùå
åäíà ïëîùàäêà çà ñÿäàíå, äî êîÿòî îòâåæäà àòðàêòèâíà
ïëî÷êîïúòåêà. Êúòúò å çàñëîíåí ñ äúðâåíà ïåðãîëà ñ ïðèÿòíà àæóðíà ñÿíêà. Îêîëî êîëîíèòå íà ëåêàòà êîíñòðóêöèÿ
âå÷å ñå óâèâàò ðîçè è ðàñòåíèÿ. Ìåæäó äâàòà êúòà çà ñÿäàíå ñà îôîðìåíè àðîìàòíî-êóëèíàðíè ëåõè îò ëèëàâî öúôòÿ-

ùè ëóê è áîñèëåê, ïúñòðîëèñòíè ÷óáðèöà, ìåíòà è ðèãàí.
Ñëåä áèëêîâàòà ãðàäèíà ãëàâíàòà àëåÿ ñòèãà äî ñêàëåí
êúò, ìèíàâà ïðåç èçâèòî äúðâåíî ìîñò÷å íàä äåêîðàòèâíà
âîäíà ïëîù è ñòèãà äî äåê – ïëîùàäêà äî âîäàòà. Ñëåä äåêà, çàîáèêîëåíà îò èçîáèëíà ðàñòèòåëíîñò, àëåÿòà ñå
çàâúðòà îáðàòíî êúì êúùàòà. Èçïîëçâàíè ñà ðàçíîîáðàçíè
íàñòèëêè. Ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò îáèêîëíàòà àëåÿ è ïëîùàäêàòà ïîä íàâåñà ñà îôîðìåíè ñ åñòåñòâåí êàìúê â ñâîáîäíè

1. Обиколната алея е
оформена с естествен камък
в свободни форми и
кантирана с бетонови тухли.
2. Панорамен поглед от
втория етаж. Градината е
заобиколена от масивна
ограда, в която са оставени
прозорци, за да не се прекъсва
връзката със зелените
хълмове наоколо.
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èäåÿ

1

2

ôîðìè íà ðàçòâîð è êàíòèðàíè ñ áåòîíîâè òóõëè÷êè. Îáèêîëíàòà àëåÿ ìåæäó àðîìàòíî-êóëèíàðíèÿ ñåêòîð è äåêà å
îò åñòåñòâåí êàìúê íà òðåâíà ôóãà. Èìà ïëî÷êîïúòåêè îò
êâàäðàòíè è ïðàâîúãúëíè áåòîíîâè ìîäóëè íà òðåâíà ôóãà,
à ïëîùàäêèòå äî âîäíàòà ïëîù, ïîä ïåðãîëàòà è îêîëî êëàäåíåöà ñà ïîêðèòè ñ “òîïëà” êåðàìè÷íà íàñòèëêà.
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1. Цветният колорит в
градината се поддържа от 65
вида растения с интересен
цъфтеж, нюанси на листата,
форма и цвят на короните.
Има вечнозелени и
листопадни храсти,
многогодишни и сезонни
цветя. Има и екзотични
видове като магнолии, ацер
палматум, червенолистна
слива, розмарин, къдрава
върба.
2, 3. Растенията се посадени
в няколко плана – високите са
отзад, а ниските – отпред, в
петна и форми,
съответстващи на
цялостния дизайн на
градината.
4. Площадката с кладенеца е
непосредствено до градината
с билки и подправки.
5. Дървена пергола осигурява
шарена сянка в един от
градинските кътове.
6. Лятната кухня разполага с
пещ, барбекю и удобни мебели.

4

5

6
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1. Водната площ е
аранжирана с интересни
порести камъни. Тя и
организираният до нея
скален кът са разположени
така, че да са удобни за
съзерцаване от дека и
площадката с перголата.
Скалният кът и площта
около водата са богати на
стелещи се и скулптурни
растения, минитуи, туфи.
2. Далия, евонимус радиканс,
къдрава лескна.
3. Само след няколко години
масивната ограда напълно
ще се скрие от задния план
от високи растения.
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ЛЕГЕНДА:
Настилка от естествен
камък в свободни форми
Керамична/дървена настилка
Плочкопътека от
бетонови ивици
Бетонови плочи
Окантване от бетонови
тухли
Декоративни камъни
Храст
Широколистно дърво
Иглолистно дърво
Трева
Сезонни
цветя
Кът с барбекю и
стационарна маса
Кът за сядане
с пергола
Дек
Билкова градина
Мост
Скална градина
Кладенец
Водна площ
Сграда

3
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