Алея Европа
Парк алея Европа се намира в центъра на София и е построен във връзка с честването на денят
на Европа – 9 Май 2014. Намира се между Национален Дворец на Културата и музеят земята и
хората.
Алеята запознава посетителите не само с важни исторически моменти от обединяването на
Европа, но и е символ на богатството и разнообразието на различните народи и култури, които се
обединяват да градят бъдеща Европа.
Съществуващата велоалея се продължава до входа на метростанция „ Европейски съюз“. За
безконфликтна организация на пешеходци и колела, велоалеята се премества от страната на
бул.“Черни връх“ .
Алеите са изпълнени с цветна саморазливна настилка, като графичният дизайн е производен от
цветовете на знамената на държавите , които са се присъединили към съюза. Червеният и синят
цвят обособяват велоалеите в парка.
От всяка страна която е станала членка на съюза е посадено растение ( дърво или цвете), както и
е донесен характерен елемент и /или мотив от страната им като табели,тяло, пейка, осветително
тяло статуя на известна историческа личност или литературен герой. Всички тези елементи да са
подпрани така че да демонстрират характерна водещи модели в Европа за опазване на
енергията , рециклиране на материали и икономично използване на ресурсите.
Пример за това може да са пейки , които са изградени от рециклирани материали, лампи които
да използват ефективно използване на енергията, табели които да използват слънчева енергия
и т.н.
Паркът има обособени 3 основни зони.
Зона 1 ( синята зона)
Алеяте проследява главни исторически факти от обединението на Европа от периода 1957-1995
От официалното обявяване на основополагащите 6 членки на Европейският съюз през 1957,
които са: Франция, Италия, Германия, Белгия, Холандия и Люксенбург. Запознавайки
посетителите на парка с основноте исторически присъединяване на различни Западно
Европейски държави като първото голямо присъединяаване на нови членки на съюза е през
1973 Дания, Англия, Иреландия и Норвегия, 1981 Гърция, 1986 Испания Португалия, 1995
Австрия, Швеция и Финландия.

Зона 2 (червената зона)
Проследява исторята и факти от присъединяаването на държавите от бившият източен блок
2004- Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литвияна, Полша, Словакия и Словения, 2007- България,
Румания, 2013- Хърватско

Зона 3: Бъдеща Европа (цветна зона)
Тука са главно детските площадки , скатепаркът и информационните табла за обединена европа

Финансова обосновка:
Проекта за алея на Е вропа се предвижда да се изълни на няколко етапа или фази:
1. Етап едно :
Продължаване на велоалеята до метростанция Европа. Графичен дизайн и
обработване на алеите с саморазливна настилка.
Оформяне на ландшафтните площи с цветя и растения донесени от различните
Европейски държави . Композицията на ландшафта да следва и допълва графичният
дизайн на пешеходните и велоалеи.
Цена : 35 000 лв.

2. Етап две:
Оформянато на детските площадки и кътове с информационни табла и пейки за
сядане:
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