АЛЕЯ НА ЕВРОПА
В настоящият проект е разработена „Алея на Европа”. Ситуацията е в широкия
център на София между бул. Черни връх от изток, Южния парк и хотел Хилтън
от запад, музей „Земята и хората” от юг и пешеходния мост при НДК от север.
В момента на мястото има съществуваща алея с чешма, която свързва НДК с
музея „Земята и хората” и с алейната мрежа на Южния парк. В проекта трасето
на алеята се запазва почти изцяло като се изгражда наново с цел обновяване и
реконструиране, отговарящи на целите на проекта. Добавят се две нови
второстепенни алеи на местата на пътеки създадени от преминаващи хора.
Предвидена е и велоалея, която е изнесена от пешеходната и е покрита с
тротоарни плочки, като би могла и да бъде асфалтирана. Тя свързва велоалейната
мрежа, която идва от НДК с тази в Южен парк.
Дървесната растителност се запазва изцяло.
Алеята на Европа се състои от три лъча като основният подход е откъм
пешеходния мост на НДК. Този е и най-широкият лъч с ширина 5м.другите два
са с ширина 3,30м. Настилката е от бетонни плочи от щампован бетон с размери
3,30/3,30м и 3,30/1,70м за основните 3 лъча и 1,50/0,50м за двата второстепенни.
За всяка една държава членка на Европейския съюз е предвидена гранитна плоча
с името на съответната държава оградено със звездите символ на европейския
съюз. Тези плочи са с размери 0,80/0,80м и са вградени в бетонните плочи, на
които има щамповани букви от трите официални азбуки в ЕС – кирилица,
латиница и гръцка.
Срещу всяка от тези плочи има информационно табло за съответната държава.
Таблото представлява метална рамка с височина 2,00м и две стъклени плоскости
от закалено стъкло, хванати за нея, между които се поставя постера с
информацията за конкретната държава.
На основният подход откъм моста се предвижда метална скулптура-надпис
“EUROPE” с размери 5,30/1,80м, която е видима от булеварда и от моста.
В центъра, където се събират трите лъча на алеята, като един своеобразен акцент,
е поставен фонтан който излиза направо от настилката. Там настилката е от
шлайфан полиран оцветен бетон като за по голямо въздействие би могла да се
сложи настилка от гранитни плочи.
В близост до съществуващата в момента чешма се поставя нова.

Осветлението на алеята се предвижда да е с лампи със соларни панели, което от
една страна не изисква разходи за електроенергия, от друга подчертава
съвременните енергийни тенденции в ЕС за зелена енергия.
На основната алея са предвидени пейки, а откъм бул. Черни връх цветарник на
мястото, където и в момента се правят цветни композиции. Цветарникът се
предвижда да е по голям и да се вижда от булеварда и от околните сгради.
До подхода откъм музей „Земята и хората” и метростанция „Европейски съюз”
има отдушници, които в момента са в окаяно състояние. В проектът се
предвижда те да бъдат боядисани в свежи цветове – синьо, жълто, зелено,
червено, лилаво, бяло и светло синьо.
Финансова обосновка:
Проектът е разделен на два етапа:
I етап – изграждане на:
- алейната мрежа с бетонни плочи – 830м2 – 19 500лв.
- плочи с името на всяка държава от полиран гранит – 28бр. – 5300лв.
- плочи от шлайфан полиран оцветен бетон – 155м2 – 5200лв
- фонтан – 5000лв
Общо: 35000лв
II етап – изграждане на:
- скулптура-надпис “EUROPE” с размери 5,30/1,80м от неръждаема стомана –
1бр. – 5000лв
- Информационни табели – стоманена рамка и 2бр. закалено стъкло – 28бр. –
5600лв.
- велоалея от тротоарни плочки – 178м2 - 4300лв.
- пейки – 4бр. – 1000лв.
- чешма – 1бр. – 1000лв.
- лампи със соларни панели – 13бр. – 16 800лв.
- боядисване на отдушници – 1375лв.
Общо: 35075лв.
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