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RESTORATION OF THE RECREATION AREA WITH WALKWAYS AND EXISTING
ENGINEERING INFRASTRUCTURE PART OF THE HILL OF LIBERATORS PARK, PLOVDIV
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Паркът е на границата между парковата и високата зона на хълма. 
Неговите тераси правят естествен и плавен преход между тях. 
Третирането на отделните площадки е систематизирано, като от 
ниската изпълнена с активности зона интензитета на дейности намаля 
към високата зона - място за релакс и съзерцание. Взети са предвид 
предимствата на средата - зоната за детска площадка, водните площи 
и акведукт, като се направят атрактивни и лесно достъпни за всички 
посетители на парка. Преработва се стълбището в северната част на 
зоната ,като на негово място се прави рампа.
I площадка - Възстановени са трите улея на бетоновата пързалка. 
Детските съоръжения са вградени в терена –полусфери, сфери и кръгли 
батути.
II площадка - запазва се настилката и същестуващата едроразмерна 
растителност. Подменя се градското обзавеждане с ново. Поставени са 
нови образователно игрови
елементи, които дават информация за парка, неговите опознавателни 
маршрути, флората и фауната обитаващи парка.
III площадка - възстановени и модернизирани са водните площи, 
преизградени са стълбищата и подпорните стени, възможност за монтаж 
на малка сцена и провеждане на събития.
“Акведуктът” е почистен и стабилизиран с реставрирана каменната 
облицовка. 
Художественото осветление е предвидено за отделни дървета, 
водните площи и акведукта. Оформено е така, че да има две нива на 
възприятие: локално и общоградско. Използваните светлоизточници са 
с ниска консумация и високо ефективни. Минимализира се ефекта на 
заслепяване.

The park is on the border between the park and the high hill area. Its terraces 
make a natural and smooth transition between them. The treatment of the in-
dividual sites is systematized, as from the low zone full of activities, the inten-
sity of activities decreased towards the high zone - a place for relaxation and 
contemplation. The advantages of the environment - the playground area, the 
water areas and the aqueduct - have been taken into account, making them 
attractive and easily accessible to all visitors to the park. The staircase in the 
northern part of the area is being reworked, and a ramp is being made in its 
place.
Platform I - The three chutes of the concrete slide have been restored. Chil-
dren’s facilities are built into the terrain - hemispheres, spheres and round 
trampolines.
Platform II - the pavement and the existing large-scale vegetation are pre-
served. Urban furniture is being replaced with new ones. New educational 
games have been installed
elements that provide information about the park, its discovery routes, the 
flora and fauna inhabiting the park.
Platform III - the water areas have been restored and modernized, the stair-
cases and retaining walls have been rebuilt, the possibility of installing a small 
stage and holding events.
The “Aqueduct” has been cleaned and stabilized with the stone lining re-
stored.
Artistic lighting is provided for individual trees, the water areas and the aq-
ueduct. It is designed to have two levels of perception: local and city-wide. 
The light sources used are low consumption and highly efficient. The blinding 
effect is minimized.
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