
СТАНОВИЩЕ 
от 

доц. д-р арх. Георги БОЯРОВ 

ландшафтен архитект Тачо ПЕЕВ 

ОТНОСНО;    Обследване на инвестиционен проект 

„Реконструкция и рехабилитация на улица „Симеон 
Велики" и площад „Албена", град Силистра 

Настоящото становище на доц. д-р арх. Георги Бояров и ланд. арх. Тачо 
Пеев, представители на Университета по архитектура, строителство и 
геодезия (УАСГ), София е изготвено на основание: Граждански договор № 
116/21.07.2016 г. и Граждански договор № 117/21.07.2016 г. за извършване 
на обследване на ландшафтното оформление, заложено в проект 
„Реконструкция и рехабилитация на улица „Симеон Велики" и площад 
„Албена" - гр. Силистра", който е сключен между Община Силистра - 
представена от Кмета на общината д-р Юлиян Найденов Найденов и 
главния й счетоводител Анелия Петрова Василева, наречени за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ и доц. д-р арх. Георги Бояров и ланд. арх. Тачо Пеев- 
външни експерти, наречени за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, както и въз основа 
на писмо Изх. № 3471/14.07.2016 г. на Кмета на община Силистра до 
Ректора на УАСГ, София. 

В   изпълнение   на   поставената   задача,   ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ   
извърши 

следното: 
1. Запознаване с обстоятелствата, представени от община Силистра, 

налагащи извършването на реконструкция и рехабилитация на улица 
„Симеон Велики" и площад „Албена" на град Силистра. 

2. Обзорно   запознаване   и   комплексно   обследване   на   място   
на 

съществуващите: 
А.   климатични условия на град Силистра, крайдунавският му парк 

и дървесно-храстовата растителност, които формират в градоустройствено, 
ландшафтноустройствено и паркоустройствено отношение неговата Зелена 
система; 



Б. обемно-пространствено, видово, колоритно и естетическо 
състоянието на дървесната растителност, изграждаща уличното 
озеленяване на ул. „Симеон Велики" и това на пл. „Албена", която, като 
съставна част на Зелената система, представлява важен фактор за 
запазване и подобряване на екологичното равновесие в града и здравния 
статус на неговото население; 

В. широк обществен и медиен интерес, свързан с предстоящата 
реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики" и пл. „Албена". 

3. Запознаване с проекта „Реконструкция и рехабилитация на ул. 
„Симеон Велики" и пл. „Албена" - гр. Силистра" във връзка с заложеното 
им в него ландшафтно оформяне. 

Поддържането на Зелената система на населените места в РБългария се 
осъществява посредством прилагането на основни принципи, като: 

• паспортизация и фитобиологична оценка, относно състоянието на 
растителността; 

• оценка на патологичното състояние на растителността, особено 
когато тя е композирана като булевардно и улично озеленяване за 
постигане на екологичните изисквания за шумо-, прахо- и 
здравно-хигиенна защита в градската среда. 

В резултат на получената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация става ясно, 
че обект на инвестиционния проект е Ланшшафтно оформяне на улица 
„Симеон Велики" и площад „Албена", част: „Паркоустройство и 
благоустройство", фаза на проектиране: „Работен проект". Ръководител 
на проектантският екип е арх. Олег Николов, а ланд. арх. е Б. Иванова. 
Възложител на проекта е община Силистра, като предвидените дейности за 
реконструкцията и рехабилитацията ще се извършат по Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014-2020", за които има осигурено 
финансиране. 

По отношение на ландшафтното оформяне на улица „Симеон Велики" 
и на площад „Албена", заложено в тяхната реконструкция и 
рехабилитация, може да се каже, че архитектурно-устройствената част на 
проектите им е разработена професионално без забележки по нея, но по 
съдържанието и начина на представяне на паркоустройствения проект 
становището е на обратно мнение: 



• прави впечатление липсата на изследване на съществуващата 
растителност, която паркоустройственият проект предлага да бъде 
премахната и заменена с компенсаторно озеленяване. Такова 
изследване е необходимо за пълнотата и качеството на проекта. To e 
важен елемент и съществена част на предварителното 
(предпроектно) проучване в процеса на изготвяне на ландшафтен 
или паркоустройствен проект. В случая става дума за неустановяване 
да е извършено изследване на съществуващата улична дървесна 
растителност по „Симеон Велики". Оттам и за произтичащото от 
него неизготвяне на нейната (уличната дървесна растителност от 
чинари) паспортизация още повече, че е заложена за реализация и 
подземна инженерно-техническа инфраструктура. 

Паспортизацията, заедно с фитосанитарната-, екологичната-, 
естетическата- и ландшафтноустройствена оценки на растителността 
е онази нужна информация, която е в помощ на проектанта за 
отчитане и съобразяване в проекта на получените от изследването 
резултати. Въпросните чинари, които по проект се предвиждат да 
бъдат премахнати (изсечени), са на видима възраст от около 70 и 
повече години. 

Паспортизация е необходимо да бъде изготвена и за дървесната и 
храстова растителност на площад „Албена"; 

• в Дендрологичният план е даден списък на видовия състав на 
предлаганата по паркоустройствения проект растителност, който в 
частта му: „Иглолистни дървета" е дискусионен; 

• при липсата на Посадъчен чертеж - присъщо необходима част на 
Дендрологичния план, не е ясно къде в тротоарите по ул. „Симеон 
Велики" изпълнителят на паркоустройственият проект ще засажда 
новопроектираната дървесна растителност. Тоест не е видно на какви 
разстояния едно от друго и на какви отстояния от уличните бордюри 
в тротоарите ще се засаждат предлаганите по проекта дървета, 
предвидени за улично озеленяване. 

За преодоляване и справяне със: 
• кореновата система на уличната дървесна растителност, формираща 

уличното озеленяване, която на места е компрометирала целостта на 
тротоарните настилки по ул. „Симеон Велики", повдигайки ги във 
вертикално отношение нагоре и затруднявайки по този начин 
пешеходното движение по тях, както и 



• силно развилите се и извисили високо над земята техни (на чинарите) 
корони, разпрострели се над покривите на някои сгради, достигайки по 
този начин и до техните фасади, има технически начини от 
архитектурно-строителен и паркоустройствен характер, които могат (с 
помощта и на вертикалното планиране) да отстранят не само последиците 
от създадените неудобства, но и да запазят и съхранят (с известни 
интервенции) техните причинители (чинарите). 

Друг много важен въпрос е набелязаното провеждане на подземната и 
свързана с нея наземна инженерна инфраструктура, което е заложено в 
реконструкцията и рехабилитацията на ул. „Симеон Велики". Подмяната й 
не се свежда само до необходимостта от усвояване на средства, а има за 
цел и нейното обновяване и подобряване, съобразно възникналите за това 
нужди с краен ефект, имащ комплексен характер. 

Гореизложеното налага да се извърши прецизно обследване на 
въпросната улична растителност по „Симеон Велики", както и на пл. 
„Албена" - другият нуждаещ се от благоустрояване обект. To трябва да 
бъде придружено с изготвяне на нужната за целта паспортизация и от 
комплексна оценка на всяко едно от уличните дървета. Тази оценка е 
трябва да се отнася както поотделно, така за цялостното им утилитарно 
значение и естетическо въздействие върху заобикалящата ги не само в 
локален мащаб околна среда, но и за града и неговата Зелена система като 
цяло. Получените резултати трябва да бъдат точно преценени, като 
съобразно тях се набележат адекватни мерки и съответни за изпълнението 
им действия, насочени към решаване на всеки един конкретен случай. 
Крайната цел трябва да бъде постигането на максимален ефект от 
запазването на чинарите, чието наличие е определящо за специфичния 
характер на ул. „Симеон Велики". Притежанието им е не само нейно 
богатство, но и за гр. Силистра, което изисква проявата на максимално 
внимание за недопускане на поражения върху тях по време на строителните 
работи. 

Положителният резултат от отговорно взето и изпълнено решение ще 
остане в полза на града, неговите граждани и гости. В тази връзка не може, 
а и не трябва да се пренебрегва многофункционалното и осезаемо влияние 
на „зеления тунел Симеон Велики" върху жизнената среда на 
силистранчани - тяхната среда на обитаване, труд и отдих. Визуално силно 
въздействащия свод на дървесния склон, образуван от короните на 
чинарите и влияещ от дълги години върху утилитарната екология на улица 



и град, днес впечатляващо е изградил един обемно-пространствен 
ландшафт на градската околна среда, какъвто (наред с Пловдив) рядко се 
среща у нас. 

Трябва да се отбележи също така, че т. н. компенсаторно озеленяване не 
винаги дава търсения от него ефект. Такава ситуация се очертава и в този 
конкретен случай, чийто характер се предопределя от паркоустройствения 
проект. Новопредлаганата по проекта улична дървесна растителност, 
тепърва предстояща да бъде подложена на обгазяване (от автомобилите) и 
от друг знаен и незнаен антропогенен натиск, дълго време - вероятно 
никога няма да достигне днешното състояние на чинарите по причини, 
като напр. променящите се климатични условия в световен и локален (у 
нас) мащаб. Оттам биха се променили здравния, екологичен и устройствен 
комфорт, който те (чинарите) днес предлагат в горещите летни дни и 
месеци. Години наред младите новозасадени фиданки няма да осигуряват 
сянка, прохлада и чист въздух, а улицата вероятно много скоро ще добие 
вида на намиращата се в близост до нея ул. „Москва". Контрастът между 
тях двете е показателен. Това, което не се нуждае от допълнителни 
примери или коментар и може да се предположи е, че един ден ще се случи 
същото и с ул. „Симеон Велики". 

Казват, че материален отпечатък на времето, в което е живяло, творило 
и се е развивало дадено общество - е архитектурата. За цивилизацията на 
неговата култура може да се съди и по други белези. Това са например 
природните паметници (с биотичен или абиотичен характер), които то ще 
остави на идните поколения и за чиято защита, опазване и съхраняване е 
(не)положило усилия. 

За да може опазването и запазването на чинарите да се случи, като 
едновременно с това не се възпрепятства изграждането на предвижданата 
инженерна инфраструктура, вероятно ще се наложи проектите за 
паркоустройство и благоустройство на ул. „Симеон Велики" да претърпят 
известни промени. Извършването на произтичащите от тях корекции или 
на ново проектиране е в прерогативите на общината да реши как това ще 

стане. 



Изготвили: 
 
…………../п/………….. 
/доц. д-р арх. Георги БОЯРОВ/ 
 
…………../п/………….. 
/ланд. арх. Тачо ПЕЕВ/ 
 
 
София – УАСГ 
25.07.2016 г. 


