ОСНОВНА ИДЕЯ-представяне на информацията по прост и интригуващ начин
чрез активно участие на всички елементи от парковото обзавеждане
Целта на проектното предложение е
създаването на ненатрапчива, приятна
паркова среда, доразвиваща и дискретно
допълваща съществуващата такава.
Създаденото пространство, служейки за
преминаване, ще представя информация
за ЕС и актуалните му политики
чрез обособени изложбени площи и
видеостени, но също и посредством
елементите на парковото обзавеждане и
настилките.
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ИДЕЙНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА АЛЕЯ НА ЕВРОПА В СОФИЯ

1.Идея.
Основната идея на проектното предложение е информацията да бъде представена по прост и
същевременно привличащ вниманието на преминаващите хора начин, така че те да я
възприемат и в движние. Дори и завършена като обект, създадената структура ще бъде
отворена за бъдещо развитие и допълване.
Проектът предлага участието на всички елементи на оформлението, настилките, парковото
обзавеждане, осветлението и др. като информационни модели, привличащи вниманието и
представящи актуални политики и практики на ЕС.
Проектът цели създаването на приятно и ненатрапчиво с присъствието си пространство,
доразвиващо и дискретно допълващо съществуващата паркова среда. Това пространство ще
служи като фон за организирането на различни по рода си изложби, презентации,
пърформанси, временни инсталации и др., като предоставя необходимата за това базова
инфраструктура-изложбени площи, базови точки за включване на временно ел. захранване,
определени места за монтаж на видеостени или екрани, осветление.
2.Анализ на средата.
Анализът на пространството, което е в границите на конкурсната разработка, показва, че в
момента има съществуваща алейна мрежа с три основни лъча,които се събират в своеобразен
„център“. Формирани са две основни направления на движение, а именно-НДК ( пешеходен
мост)- метростанция „Европейски съюз“ и НДК ( пешеходен мост)-южен парк.По второто
направление има съществуваща велоалея.
3.Проект.
Проектът предлага запазване на съществуващите направления и съответно запазване и
доизграждане на съществуващата алейна мрежа от три лъча, събиращи се в общ „център“.
Пресечната точка на трите алеи символизира създаването на ЕС с договора от Маастрихт през
1992г. Трите „лъча“ на алейната мрежа са символ на трите основни „стълба“, заложени в
договора за ЕС-европейските общности, общата външна политика и сътрудничеството в
областта на вътрешните работи.
По направлението с най-голям човекопоток (НДК - пешеходен мост- метростанция „Европейски
съюз“) се оформят три уширения, които служат за многофункционални изложбени площи.
Централното пространство, където се пресичат трите „лъча“, се разширява и оформя. В
централната му част се изграждат три вертикални обема, символизиращи „стълбовете“ на
договора за ЕС. В настилката се вгражда надпис от полиран хидрофобен бетон. Предвижда се
място за монтаж на видеостена.
Предлага се от централната част по посока на трите направления да се вградят в настилката
кръгли плочи с броя на държавите-членки и името на сътветната държава върху тях. При
евентуално приемане на нови държави, в настилката се вгражда нова плоча.
В началото на всеки от трите „лъча“ е предвидена отливка от бетон с гравиран текст ,
обясняващ това, което съответният „лъч“ символизира. Предвидените осветителни тела,
кошове за отпадъци, пейки, антипаркинг-колонки и др. участват в информационният модел на
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алеята, като привличат внимание към актуални политики за опазване и съхранение на
природни богатства.
4.Идея за менажиране.
Възложителят инвестира в реконструкцията на алеите- разширение, оформяне и нови
настилки. Декоративните елементи за вграждане в настилките, както и постоянните
информационни табели се осигуряват от съответната държава-членка. Осветителните тела със
слънчеви колектори, кошовете за отпадъци, постоянните експозиционни елементи се
осигуряват от спонсори срещу предоставена възможнаст за реклама.
5.Етапи на изпълнение и финансова обосновка.
5.1.Първи етап-реконструкция на пешеходна алейна мрежа (оформяне на нови площи,
подравняване на терен, местене на бордюри, доставка на пясък, доставка и полагане на
тротоарни павета/плочи и бордюри)- 34 900.00 лв. С ДДС.
5.2.Втори етап-реконструкция на велоалея, доставка и монтаж на парково оборудване.
-обновяване на 225 м2 настилка на велоалеята- 5 995.00 лв. С ДДС;
-доставка и монтаж на 55 бр.поцинковани колове с бетонова основа- 3795.00 лв. с ДДС;
-*доставка и монтаж на 28 бр. плочи с имената на държавите-членки- 5040.00 лв. с ДДС;
-доставка и монтаж на 36 м.л. пейки- 4 490.00 лв. с ДДС;
-направа на 3 бр. бетонови елементи при входове на алея- 2400.00 лв. с ДДС;
-доставка и монтаж на 14 бр. бетонови ограничители за непаркиране -625.00 лв. с ДДС;
-*доставка и монтаж на 8 бр. паркови осветителни тела със слънчеви колектори-16 000 лв. с
ДДС;
-*доставка и монтаж на 8 бр.комбинирани кошове за разделно изхвърляне на отпадъци3200.00 лв. С ДДС;
-*доставка на елементи за постоянна експозиция-10 000 лв. с ДДС;
-*доставка и монтаж на 14 бр. информационни табели за монтаж върху ограничителите за
непаркиране- 2800.00 лв. с ДДС;
-*направа, доставка и монтаж на стойка за окачване на видеостена-след уточняване на
техническите детайли;
-направа на трасета за подземни ел. проводи и монтаж на 6 бр. шахти с капак- след
предоставяне на изходни данни за съществуващи подземни комуникации;
Забележки: позициите, отбелязани със знак „* “ може да се финансират от спонсори.Разходите,
посочени във финансовата обосновка са изчислени приблизително, на база проучване на
пазарни цени към момента на съставяне на записката. Финансовата обосновка служи за даване
на представа за приблизителната стойност за реализиране на обекта.

Гр.София, 23.02.2014 г.

Изготвил: арх. Георги Котев
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