ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША

І. АРХИТЕКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ, ПОСЕТИТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА,
КАПИТАЛНИ РЕМОНТИ

ПО ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ

Проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша” (ОПОС 3),
финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на
Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”
Дейност 2.1. Ремонт и възстановяване на туристическата инфраструктура
Поддейност 2.1.2 Ремонт на алеи
Описание: Извърши се ремонт на алея при с. Железница с дължина 100 л.м, подход
(паркинг) над с. Железница и ремонт на алейна мрежа в м. Плажа - с. Бистрица с
дължина 1.6 км, както и ремонт на прилежащата инфраструктура – маси и пейки,
перголи, мостове, кътове за отдих. Възстанови се туристическата алея с. Бистрица –
кв. Бояна. Изградиха се нови дървени скари и мостове, кътове за отдих, маси и пейки
„витошки тип“, както и нови водостоци и канавки.
обект Железница

преди
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м. Плажа - с. Бистрица

преди

сега

алея Бистрица-Бояна
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преди

сега

Поддейност 2.1.6 Ремонт и възстановяване на стълбова маркировка
Описание: Монтирани са нови стълбове – 36 броя, нови триъгълници на съществуващи

стълбове – 17 броя, укрепени са съществуващи стълбове – 52 броя, пребоядисани са
съществуващи стълбове – 148 броя, изработени и монтирани на терен са 5 бр. метални
табели за лавинна опасност.

Поддейност 2.1.8 Ремонт и възстановяване на кътове за отдих и други допълнителни
елементи
Описание: Ремонтираха се 4 бр. кътове за отдих. Ремонтът на къта за отдих в м.
Бялата вода се състоеше в обновяване на част от съществуващия плочник, ремонт на
чешмите, парапетите, стъпалата и беседката. На Черни връх се подмени подиумът на
съществуващата малка сцена, изработи се и се постави информационно табло, маси с
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пейки „Витошки тип” и се подмениха съществуващите ъглови пейки с маса. В м.
Дендрариума се ремонтира съществуваща чешма, плочникът и се поставиха нови
дървени елементи, информационно табло, пейки и пергола. Районът около лифтената
станция над кв. Драгалевци се почисти, извърши се ремонт на съществуващия
плочник, подпорните стени от каменна зидария, подсилиха се основите на
съществуващите перголи, подмениха се дървените части на перголите, поставиха се
нови маси с пейки „Витошки тип”
преди

сега

Дейност 2.5 Разработване на проект и изграждане на размножителен център за редки
видове

Описание: Обектът се намира в непосредствена близост до детския екостационар
„Бели брези“ (над кв. Бояна) и представлява адаптационна волиера за редки видове
птици, които ще бъдат адаптирани и освобождавани в парка. Съоръжението
представлява едноетажна дървена конструкция, частично оградена с дъсчена обшивка
и фундирана върху полувкопани габиони. Съоръжението е ситуирано на терен с лека
денивелация на север. От юг има главен вход и коридор, от който се достига до
складово помещение, а оттам - до трите необособени обема. Коридорът и складът са
покрити с общ плътен покрив, различен от покритието по контура – тип стряха и
телена мрежа.
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Дейност 3.1 Ремонт и обогатяване на експозициите на музеите в ПП „Витоша“
Извършване на СМР в сградата на музея на мечката
Описание: изградиха се стъклен и бетонов под в приземния етаж, монтираха се нови врати,
боядисаха се стените и таваните, изгради се имитация на меча бърлога, ремонтира се
електрическата инсталация и се закупи допълнително оборудване за музея (столове,
мултимедия и прожекционен екран).

Ремонт и обогатяване на експозиционните материали в музея на мечката
Описание: Изработиха се два броя нови макети на мечки, реставрира се старият макет.
Изработиха се 3 бр. интерактивни табла и 6 бр. експозиционни модели, свързани с вида и
начина на обитаване и хранене на мечките.
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Ремонт на детска площадка
Описание: Подравни се теренът, направи се бетонов пояс за основа на дървените греди,
изгради се подпорна стена на площадката от объл обелен дървен материал, постави се
хидроизолационна мушама за предпазване на дървото, изгради се дренаж от трите страни на
площадката, обособиха се пейки от масивна дървесина, подравни се площадката, положи се
геотесктил и се насипа с пясък, разположиха се 3 броя детски съоръжения за деца от 3 до 12
години и информационни табла.
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