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План конструкция
Изглед

КОНКУРС ЗА ИДЕЙНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА „АЛЕЯ НА ЕВРОПА“
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БЪЛГАРИЯ
АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ:

1. арх. Даниела Йорданова Янкова
2. арх. Петър Любомиров Герджиков
3. АРХ. Радостина Ганчева Василева

Пректът е разработен въз основа на конкурсната програма, предоставена от
възложителя.
ОСНОВНА ИДЕЯ
Проектът се разработва се в две основни групи – Алея на знамената и Площада с
дървото.
1. Алеята с знамената е анфилада от пилони със знамената на всички европейски
държави, разположени от двете страни на подхода от градината на НДК и
пешеходния мост над бул. България. Това е основна ос, свързваща центъра на
столицата с подхода към Южния парк. Групите от знамена правят визуална
препратка към сградата на Европейския парламент в Брюксел и са акцент, който
се вижда както от пешеходците по моста, така и от колите по двата булеварда.
2. Площадът с дървото е разположен в пространството между Музея „Земята и
хората”, Музея за съвременно изкуство и хотел „Хилтън”. Обособена е
трилъчева централна композиция с подходи, свързващи Алеята на знамената,
изхода от подлеза пред Музея „Земята и хората” и входната алея за Южния
парк.
В центъра на тази композиция е предвидено да се засади дърво Quercus robur
(летен дъб). От този вид има запазени няколко екземпляра вековни дъбови
дървета, единствените останали от някогашната дъбова кория Корубаглар,
разпростирала се на територията днешния квартал Лозенец. Целта за
посаждането на този дъб е да създаде запомнящо се място, което с времето
може да се превърне в място за срещи и мероприятия и да стане символ на
цялата композиция.
Около дъба се разполагат три групи от пространствени структури, носещи
необходимата информация за Европейския съюз, правата на неговите граждани,
особености и забележителности на отдалните страни, развитие на иновационни
технологии в областта на екологията, културни мероприятия. Пространствените
структури са изградини от метал, на базата на куб със страна 1 м. Композирани
са под 45 градуса, за да се оформи по-голяма експозиционна площ. Това
разполагане дава възможност за постигане на интересни ракурси и засичания

между отделните елементи. Всеки елемент има осветително тяло, захранвано от
фотоволтаична батерия, разположена на тавана му.
В центъра на северната група, с гръб към хотел Хилтън, се предвижда
мултимедиен екран, койте ще се използва за презентации, представления с
добавена реалност и като фон за мероприятия и концерти.
В източната част на композицията поставяме една група за почивка с чешма и
пейки.

КОСТУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ
1. Алеята със знамента
Пилоните се изпълняват от стандартни алуминиеви пилони с хоризонтално
рамо. Височината на пилоните е 8 м а на рамото 1,2 м. Всеки пилон се фундира
единично.
2. Площадът с дървото
Пространствените структури се изпълняват от квадратни тръби 4х4 см,
боядисани с епоксиден грунд и полиуретанова боя. Таблата се изпълняват от
аквапанели, боядисани в съответната тоналност и метални мрежи в триъгълните
части. Фундирането също е на единични фундаменти.
АЛЕЙНА МРЕЖА
Предвижда се и подновяване на Алеята на знамената и изграждане на нови алеи в
простнството между музеите. По-голямата част от алеите се предвижда да се изпълнят
с пясъчна настилка. За централното пространство се предвижда нова декоративна
настилка. Запазва се трасето на велоалеята.
ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ
1. Алеята със знамената
Цената на пилоните, с доставка, монтаж и изграждане на фундаменти е 1000 лв.
на бр. За 30 бр.
Общо:
30 000 лв.
2. Пространствени структури
Цената на един пространствен елемент, с боядисване, доставка, монтаж и
фундиране е 720 лв. за бр. За 54 бр.
Общо:
38 880 лв.

