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УВАЖАЕМИ проф. Беджев,  

 

От публикации в медиите става ясно, че Община Шумен има нова визия за зелената 

система на Община Шумен и тя включва премахването на дървесния вид липа като 

неотговарящ на изискванията за нова и модерна визия на зелената система. Като 

допълнителна причина се изтъква и това, че липата е силен алерген и вреди на хората с 

алергии към полени. След публикациите в медиите Община Шумен не опроверга твърденията, 

че има нова визия за зелената система и с това затвърди общественото мнение, че се 

предвижда масово изсичане на дървета в община Шумен. Към момента всичко показва, че се 

секат дървета не само от вида липа, но и от орех. Не става ясно дали това са дървета, които 

пречат на инженерната инфраструктура, или се следва категоричната подмяна на големите 

вековни дървета с нов декоративен дървесен вид. Ако Община Шумен има изградена нова, 

модерна визия за зелената система, трябва незабавно да я представи на Общински съвет 

Шумен, както и да се направи обществено обсъждане, за да стане ясно дали гражданите на 

община Шумен приемат подобни действия. Както знаете, Община Шумен е една от водещите 

общини по замърсяване с ФПЧ и рязката промяна на зелената система вероятно ще доведе до 

това да излезем на едно от първите места, да не кажа и на първо място, по замърсяване. 

Европейските и световни тенденции са да се опазва и развива зелената система, а не да бъде 

модернизирана, колкото и неадекватно да звучи „мода и зелена система“. Зелена система на 

една община не е  малка градинка или част от някой двор, а цяла структура (бели дробове) на 

градовете. Не на последно място е повишаване на температурата на града след премахване на 

дърветата, които, освен да чистят въздуха, имат и функцията да намаляват температурата. В 

тази връзка, на основание чл.51 (2) от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, град Шумен, 

предлагам да се внесе като допълнителна точка моята докладна и предлагам следното  

 

 



 

Р Е Ш Е Н И  Е: 

 

1. Налага мораториум върху сечта и кастренето на дървета на територията на гр. Шумен 

до изготвяне на експертно становище, представяне на оценка за въздействие на 

околната среда и обществено обсъждане на новата визия за зелената система на 

Община Шумен.  

2. Мораториумът не включва премахването на опасни дървета, застрашаващи живота и 

здравето на гражданите, както и частната, общинската и държавната движима и 

недвижима собственост. 

3. Мораториумът е в срок до окончателното изясняване на намеренията на Община 

Шумен относно зелената система и се отменя единствено с нарочно решение на 

Общински съвет Шумен.  
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