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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Проектното решение е изготвено на база обявен конскурс от
Столична община за „Алея на Европа“. В обхвата на задачата е включено
парковото пространство обособено от бул.“Черни връх“, сградите на музея
„Земята и хората“ и музей за съвременно изкуство, прилежащата им
инфраструктура, както и хотел „Хилтън“.Проекта трябва да се реализира
до 9 май, когато се чества деня на Европа, тъй като на тази дата френския
външен министър Робер Шуман през 1950г. За първи път представя идеите,
заложени в Европейския съюз.
Съществуващата алейна мрежа се състои от 2 пешеходни алеи
разположени Т-образно една спрямо друга. По алеите е предвиден и
колоездачен маршрут. Поради различията между предоставените подложки
и действителното положение установено на място и проследено на „Google
maps“ алеите са нанесени в сегашното им състояние. Ширината на алеите
е взета от място в определени участъци и по тях са нанесени ширините.
Нанесени са дендрологичните видове от предоставената информация. Тъй
като местоположението им е нанесено само спрямо подадената
дендрология на този етап е прието ориентировъчно. Решението е
съобразено с желанието на Възложителя максимално да се запазят
съществуващите видове. В този смисъл няколкото растителни вида които
са отразени на подложките в действителност на място не съществуват.
Предложеното проектно решение максимално запазва всички налични
паркови и растителни елементи, като ги реконструира и оформя с цел
подчертаване на проектната идея, а именно:
Пресечната точка на двете алеи се оформя чрез два полукръга,
запазвайки центъра на пресиането им и се подчертава с подмяна на
съществуващата чешма с нова изготвена по проект. Поставя се нова група
пейки на площадното пространство, а по протежение на алеята граничеща
с бул.“Черни връх“ се оформят нови цветни групи описани в проектното
решение. Засажда се нов жив плет по периметъра на площада.
Акцентът на проекта са метални склуптури изобразяващи
абстрактни човешки силуети – замислени от метални тръби и метални
плоскости. Елементите завършват със сферично осветително тяло и се
монтират на бетонна основа. Височината на фигурите е различна, като
най-високата е около 2.40м, а най-ниската 1,80м.Фигурите символизират
страните членки на Европейския съюз, като в едната си част ще носят
флаговете на страната. Фигурите са 28 – броя на страните членки. С
увеличаване на страните членки, могат да се изработват допълнителни
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фигури. Около площада са разположени 12 фигури или 12-те звезди на
европейското знаме, които символизират единството, хармонията и
солидарността между европейските народи. Останалите фигури са
разположени по протежението на дългата алея, граничеща с бул.“Черни
връх“. По металните плоскости на фигурите, могат да се добавят на
принципа на магнита „значки“ с информация за съответната страна или за
сътветната година. От 1983г. за първи път темата на годината са
малките и средни предприятия и оттогава всяка година е посветена на
определене тема. Фигурите са разработени в седем типа и олицетворяват
движение и уникалност и в същото време единство.
За изпълнението на работния проект ще участвува екип от
висококвалифицирани специалисти:
1.Ландшафтен архитект – инж.Росица Петрова
2.Геодезист – инж.Симеон Кателиев, инж.Елена Трифонова
3.Конструктор – инж. Вълко Вълков
4.Електро – инж. Елиза Николова
5. ВиК – инж. Снежана Моллова
Стойността предвидена за изпълнението на проекта не бива да
надвишава 35 000 лв.,според изискването на възложителя:
Елементина разработката и етапи

количество

Единични цени

сума

32.00лв/куб.м.

2176.00лв.

25.00лв/кв.м.

5000.00лв.

ПЪРВИ ЕТАП
Подновяване на настилката на алеите в 68.00куб.м.
нарушените участъци с чакъл
Оформяне на ново площадно
пространство.

200.0кв.м.

Доставка и монтаж на нов елемент –
бетонова чешма

1бр.

Доставка и засаждане на нови цветни
видове според посочената на чертежа
спесификация

1200бр.

6.50лв/бр.

7 800.00лв.

Доставка ,монтаж и захранване на 28
метални фигури

28.00бр.

700.00лв/бр.

19 600.00лв.

ОБЩО

400.00лв.

34 976.00лв.
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ВТОРИ ЕТАП
Доставка и монтаж на нови елементи пейки

18бр.

350лв/бр.

6300.00лв.

Подмяна на алейни бордюри

300.00лин.м.

18.00лв/лин.м.

5400.00лв.

Доставка и засаждане на нови цветни
видове според посочената на чертежа
спесификация

1000бр.

6.50лв/бр.

6 500.00лв.

Доставка и монтаж на 28 соларни
панела

28.00бр.

Съставил проектант:

...............................................
арх.Десислава Димитрова

...............................................
арх.Маргарита Козовска

24.02.2014г.
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