
ЕКСПЕРТНО СТАНОВИЩЕ 

 

относно: 
Ландшафтно оформление в проект за реконструкция и рехабилитация на 
ул. “Симеон Велики” и площад “Албена” – град Силистра 

Класираният на първо място проект в обявения от общината конкурс е изготвен 
от “Циклоп 21Р” - София. Проектът е изработен на високо професионално и естетическо 
ниво във всичките му части и с право е класиран на първото място. 

Практиката при провеждане на подобни конкурси предвижда извършването на 
предварителен критичен структурен анализ на градската среда, който да доведе до 
извеждане на параметри, сравними с използваните в устройствената практика на 
развитите държави, членки на EC. За формулирането на предложения и проекти за 
оптимизиране на зелената система на града, съобразени с действащите в момента 
законови и подзаконови актове и нормативни документи, като “Наредба за 
изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Силистра”, “План 
за развитие на община Силистра за периода 2007-2013 година” и др., се изисква 
изготвянето именно на такива анализи. 

В проекта са представени анализ и оценка на състоянието на настилките по 
алеите, тротоарите, уличното осветление, чешми, пейки, наличие на спирки на 
градския транспорт, указателни табели, открити търговски обекти и др. В 
предварителните проучвания обаче отсъстват задължителните в такива случаи 
паспортизация на дълговечната дървесна растителност (придружена от снимков 
материал към всеки растителен индивид), анализ и оценка на нейното състояние. 
Това е изискване, регламентирано и от ЗУТ - чл. 63 (2). 

Тъй като самият проект е комплексен, генерирането на неговата главна идея 
следва да започне именно от част “БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПАРКОУСТРОЙСТВО”, които 
десетилетия наред се възприемаха като основно и единно понятие, а в част 
“АРХИТЕКТУРА” се разработваха единствено детайлите на парковата мебел. 

В този аспект считаме, че пренебрегването още в първите фази на проектиране 
на наличните 87 бр. съществуващи дървета на видима възраст от 55-60 г. е погрешно. 
Мотивите за премахване на чинарите са изложени на по-малко от една страница в 
обяснителната записка и не може да се твърди, че са резултат от целенасочено, 
обективно обследване и анализ на всеки индивид. He само поради липсата на оценка 
за състоянието на дърветата, но и поради липсата на комплексна оценка относно 
въздействието им върху тази част от градската среда, предложението звучи 
необосновано от редица гледни точки - екологична, санитарно-хигиенна, естетическа, 



стопанска и финансова, техническа, безопасност за трафика и т.н. Това от своя страна 
крие опасност от вземане на погрешни решения, каквито в случая имаме още от 
началото на проектантския процес. 

Растителните видове чинар и липа са дълговечни и възраст 55-60 години, на 
каквато са дърветата на ул. “Симеон Велики“, за тях не би следвало да се преценява 
като пределна. Тези дълговечни дървета са ценни като индивиди и могат да достигнат 
много по-голяма възраст, ако се поддържат професионално и редовно. При оглед на 
място с невъоръжено око е очевидно, че с много малки изключения, състоянието на 
почти всички индивиди и от двата вида може да се квалифицира като добро - имат 
нормален прираст, не се наблюдават суховършия или обезлистване. Очевидно е също 
и нападение от вредители по листната маса на редица от тях, но те не биха могли да 
доведат до загиване и не могат да бъдат причина за отстраняването им. 

Както е отбелязано в обяснителната записка на проекта, дърветата са развили 
мощни корони, с височина по-голяма от сградите. Дали ще бъдат обаче опасни за тях, 
както и за трафика, зависи от прилагането на адекватно поддържане - контрол и 
подрязване, каквото очевидно в течение на дълги години не е било осъществявано. 
Възможността за достъп на подходяща техника до тези дървета е предпоставка за 
лесно реализиране на тези мероприятия. 

Също така, както е отбелязано в проекта, чинарите са дървета, които имат силно 
развита коренова система, включително и близко разположени до повърхността 
корени. От една страна, това означава вероятност за повреда на подземната 
инфраструктура и настилката, но от друга страна и по-малка опасност от изкореняване 
при буря. При редица целенасочени проучвания в тази насока е установено, че 
споменатите повреди са по-скоро въпрос на избор на подходящи технологии и 
качество на строителните работи*. Лошото състояние на настилката на тротоарите на 
ул. “Симеон Велики” според нас не се дължи на кореновата система на чинарите. В 
близост до стъблата на голяма част от тях има повдигане на настилката и деформация 
на бордюрите, но това е поради липса на достатъчно пространство за развитие на 
стъблата. Голямата ширина на улицата позволява този недостатък да бъде преодолян. 

 

 

 

*В немски нормативни документи за озеленяване (Empfehlungen fur Baumpflanzungen, Teil 2 - 
FLL, 2010, стр.20) се препоръчва при изграждане на подземна инфраструктура в уличното 
пространство да се вземат мерки за предотвратяване на повреди от корените - избор на 
кореноустойчиви връзки между тръбите, запълване на канавките с материал с малко 
съдържание на пори. При голяма близост се използват противокоренови мембрани. 



Във връзка с гореизложеното считаме, че за да допринесе реално за 
оптимизиране на зелената система на Силистра, конкурсният проект следва да се 
адаптира към запазване на игнорираните до. този момент ценни дълговечни дървета и 
да се преработи в участъка по ул. ”Симеон Велики”. He намираме за необходимо 
проектът да се преработва в част “Паркоустройство” по отношение площад “Албена”. 

Корекцията в проектите и проектната документация е необходима само по 
отношение запазването на чинарите и липите по ул.„Симеон Велики". Това ще доведе 
до незначителни промени в подземната инфраструктура и предвидените ленти за 
успоредно паркиране покрай тротоарите. Няма да даде сериозно отражение на 
пешеходните и транспортни комуникации, както и на парковата мебел и уличното 
осветление, залегнали в проекта. Считаме, че във финансово отношение премахването, 
изкореняването и извозването на тези дървета би било по-скъпо, отколкото 
необходимите дейности по тяхното запазване. 

Препоръката ни в тази насока е, както при преработката на проекта, така и при 
пристъпването към неговото изпълнение, да се предприеме следния подход : 

• На всичките 87 дървета да се направи целенасочена фитосанитарна оценка, 
естетическа оценка и диагностика за наличие или отсъствие на гнилостни 
процеси в дървесината на стъблата и кореновата система. За целта е възможно 
да се използват инвазивни (преслеров свредел) и неинвазивни методи със 
специално предназначени за целта уреди (Арботом, Арборадикс); 

• За всяко от оставащите дървета да се отреди вегетативна площ без настилка 
и бордюри с размери минимум 4,0 х 4,0 м. При наличната голяма ширина на 
улицата това е възможно както за сметка на ширината на тротоарите, така и за 
сметка на предвидените ивици за паркиране. Отстояние 4 м от стъблото е добре 
да се спази и в дълбочина, при разполагане на подземни инфраструктурни 
елементи; 

• В радиус 4 м около стъблото и на дълбочина 0,6 м. повърхностните корени 
могат да бъдат прерязани, например чрез изкопаване на канавка с ширина 30-
40 см. Отрезите с диаметър над 2 см следва да се обработят. С цел да се 
предотврати нарастването на новите корени нагоре, по външната периферия на 
канавката се препоръчва полагане на коренонаправляваща мембрана, 
например ReRoot 600 на фирма Greenleaf**. Тя ще защити в максимална степен 
настилката и ще подведе развитието на корените в дълбочина на почвения 
пласт. Канавката трябва да се запълни с подходяща почва или субстрат, който 
ще подпомогне регенерирането на кореновата система; 

 

**( http://www.greenleaf.de/arborsystem/wurzelschutz/ ) 



Във връзка с препоръчаната интервенция спрямо кореновата система, за 
дърветата е наложително провеждане на резитба на короните, която в случая ще играе 
ролята на разтоварваща (за запазване на баланса между обема на кореновата система 
и короната), на оформяща (за естетическо оформяне на короната) и подмладяваща (за 
стимулиране разклоняването на короната на по-малка височина). Резитбата е 
необходима и с оглед осигуряване безопасността за пешеходния и транспортния 
трафик. Тя следва да бъде съобразена със спецификата на всеки индивид. Считаме за 
излишно да напомняме на специализираните екипи, които ще се заемат с 
изпълнението на тази нелека задача, че тя може да бъде решена единствено при пълен 
покой в развитието на дърветата, т.е. през есенно-зимния период. 

В заключение си позволяваме да потвърдим мнението си, че чинарите и 
липите по ул. “Симеон Велики”, които са предмет на основните спорове по 
проектното решение, следва да бъдат запазени. При наличието на толкова много 
технически и технологични средства за предотвратяване на очаквани повреди на 
сградите и инфраструктурата, премахването на ценни дървета само поради опасения за 
такива повреди не е в съзвучие с нашето съвремие. Такова решение ще бъде правилно 
не само по отношение екологичната обстановка на ул. “Симеон Велики”, но и по 
отношение естетиката на нейния уличен силует. Освен това, без използването на 
съвременните технологии за предвиденото в конкурсния проект ново улично 
озеленяване, проблемът няма да бъде решен и ще напомни за себе си отново. 

Надяваме се, че нашето мнение по никакъв начин не може да бъде пречка за 
реализиране на така необходимия на Община Силистра проект и че с помощта на МРРБ 
процедурните пречки, свързани с незначителните корекции на проекта, ще бъдат 
преодолени. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Текст и отпечатана презентация на публична лекция на тема “НОВИ 
ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИ УЛИЧНОТО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ”, изнесена на 01.06.2016 год. в 
зала №4 в Лесотехнически Университет от доц. д-р Ценка Кунева. 
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