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RESTORATION OF THE RECREATION AREA WITH WALKWAYS AND EXISTING
ENGINEERING INFRASTRUCTURE PART OF THE HILL OF LIBERATORS PARK, PLOVDIV

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНА ЗА РЕКРЕАЦИЯ С АЛЕЙНА МРЕЖА И СЪЩЕСТВУВАЩА 
ИНЖИНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА ЧАСТ ОТ ПАРК  „ХЪЛМ НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ“, ПЛОВДИВ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНА ЗА РЕКРЕАЦИЯ С АЛЕЙНА МРЕЖА И СЪЩЕСТВУВАЩА ИНЖEНЕРНА 
ИНФРАСТРУКТУРА НА ЧАСТ ОТ ПАРК  „ХЪЛМ НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ“
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ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТАПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА

аквадукт: 
нарушена каменна 
облицовка

басейни: 
не действащ 

н а р у ш е н а 
подпорна стена 

прекъснат достъп за 
хора с ограничена 
мобилност

прекъснат достъп за 
хора с ограничена 
мобилност

Пързалки : нарушена 
повърхност

Сервиз: неугледен, 
не е съобразено с 
нуждите на сервиза.

Къща: 
нарушен 
покрив. Не 
използваем 2 
етаж.

стари неизползваеми 
съоръжения

Ревитализация на зоната като бъде даден нов живот на разглежданите 
пространства:
- Реновация на съществуващите елементи, материали и съоръжения
- Решения за преодоляване на проблемните зони : свлачища, 
пукнатини, пропадания
- Създаване на възможност за достъп до всички нива и поддръжка на 
територията
- Привеждане в съответствие със съвремените изисквания за детски 
площадки.
- Включване на територията в опознавателния маршрут на парка, 
които преминава през зоната (съгласно Плана за управление)
- Подновяване на инфраструктурата
- Ново осветителна инсталация, която освен функционално има и 
художествено осветление.
Опазване на ресурсите на територията:
- Запазване на характера на парка и неговата композиция
- Запазване на съществуващата растителност
- Информационно възпитателна дейност относно ценноста на
природната забележителност и опазването й.

Revitalization of the area by giving new life to the spaces in question:
- Renovation of existing elements, materials and facilities
- Solutions to overcome problem areas: landslides, cracks, sinkholes
- Creation of access to all levels and maintenance of the territory
- Alignment with modern requirements for children’s playgrounds.
- Inclusion of the territory in the discovery route of the park, which passes 
through the zone (according to the Management Plan)
- Renewal of the infrastructure
- A new lighting installation, which, in addition to being functional, also has 
artistic lighting.
Conservation of the territory’s resources:
- Preserving the character of the park and its composition
- Preservation of existing vegetation
- Informational and educational activity about the value of
the natural landmark and its preservation.
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Архивен изглед от парка_Archive view from the park

Изгледи от трите нива на парковата зона преди интервенцията_Views from the three platforms before the project
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