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I. ИЗГРАЖДАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПАРКОВА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ПО БЮДЖЕТ 

 

Постоянни проверки за състоянието на парковата инфраструктурата 

 познавателна алея 
за карста с. Боснек 
– м. Живата вода 

  

   
 по туристически маршрут х. „Кумата“ – ТЦ Златни мостове – с. Владая /премахване 

на повалени и счупени дървета от снеголом, опасни надвиснали над алеите 
дървета, празни дървени конструкции за табла, изоставени рушащи се сгради по 

маршрута/ 
 

   
 по туристически маршрут м. Офелиите – ТЦ Златни мостове /премахване на празни 

дървени конструкции за табла, надраскани и повредени указателни табели/ 
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 Много повалени 
елши от снеговал 

по Куртова река 

  

 Изровени 
водостоци и 

канавки в района 
на асфалтовия път 

за м. Игликина 
поляна 

  

 Нови разкопани 
дупки за 

телефонен кабел в 
района на м. 

Киселище 

 

 Теренна проверка по туристическа алея м. Златни 
мостове - м. Дендрариума за състоянието на 

парковата инфраструктура /описване на паднали и 
надвиснали над алеите дървета, празни дървени 

конструкции за табла, изоставени рушащи се 
сгради по маршрута/ 
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 Теренна проверка по туристическа алейна мрежа в 
района на Драгалевския манастир и по алеята кв. 

Драгалевци – х. „Алеко“ за състоянието на 
парковата инфраструктура, на площадките за хора 

в неравностойно положение и описване на 
падналите по алейната мрежа дървета 

 

   
 Отстраняване на паднали дървета по основните туристически маршрути на 

територията на парка (х. „Алеко“ – м. Бай Кръстьо - Драгалевски манастир – кв. 
Симеоново; Игликина поляна – м. Дендрариума – Детски екостационар „Бели 

брези“ - Музей на мечката - Боянски малки езера 

   

 Възстановяване с 
доброволци от ЗБК 
Балкан на оградата 

в м. Дендрариума 
 

  
 Ремонтни и 

възстановителни 
дейности на  

инфраструктурата 
по маршрута ТД 

„Боерица“ – 
Кукузелска пътека 

/доброволческа 
акция/ 
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 Опис на стари и 
липсващи PVC-

медии на 
информационни 

табла 

  

 Аварийно 
монтиране на 

информационни 
табла и насочващи 

табели 
 

  

 Възстановяване на 
табели за 

веломаршрутите 

  

 Доброволци от 
HMSU освежиха 

района на м. 
Златни мостове 

  

 Доброволци от 
“Кауфланд 
България” 
обновиха 

парковата 
инфраструктура на 
Алеята на билките 
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 На 26 септември 
доброволци от 

Кока-Кола дариха 4 
дървени маси 

“Витошки тип”, 
които се поставиха 

на поляната пред 
Детския 

екостационар 
“Бели брези” в 

парка 
 

  

 Акция на 
Симеоновските 

езера – 
представители на 

"Девин" изградиха 
нов мост, лакираха 

пейки и беседки 

  

 Доброволци от 
"Букинг" освежиха  
Алеята на карста в 

при с. Боснек 

  

 Монтаж на 
забранителна 

табела за МПС на 
пътеката за с. 

Владая 
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 Монтаж на люлка 
на площадка за 

хора в 
неравностойно 

положение 

 

 Доброволческа 
акция в м. Живата 

вода за обновяване 
на алеята на карста 

с доброволци от 
"Букинг"  

  

 Обход на терен със 
стажантка, ремонт 
на част от пейките 

по алеята „Галунка 
– Анева чешма“ 

 

 Обход със 
стажантка по 

алеята х. „Момина 
скала“ – х. „Бор“ за 

премахване на  
паднали по алеята 

дървета 

 
 Възстановяване на 3 разрушени дървени огради около забележителни дървета: 

габър в района на Драгалевския манастир, горун под Кладнишкия манастир и 
смърч в м. Офелиите 
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