
НАСОКИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ПУМ 

 
 
 
РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН 
 
1. Бул.”Христо Ботев” – съществуващата растителност е представена предимно от 
чинар, но се срещат и единични бройки от айлант, американски ясен, конски кестен. Те 
са със средно санитарно и естетическо състояние. Чинарите са в сравнително добро 
състояние с изключение на някои единични бройки, които могат да бъдат подменени. 
При бъдеща реконструкция е препоръчително да се използва също чинар. 
 
2. Бул.”Найчо Цанов” – съществуващата растителност е представена от видовете 
конски кестен, европейски див рожков, чинар, сребриста липа, едролистна липа и 
бряст, които са със средно санитарно и естетическо състояние. При бъдеща 
реконструкция или попълване на празни участъци с дървета се препоръчва 
използването на чинар и сребриста липа. 
 
3. Бул.”Руски” – улицата е паметник на градинското и парковото изкуство и е 
озеленена в по-голямата си част с чинар. Срещат се единични бройки от видовете 
обикновен явор, американски асен, сребриста липа, които са със средно санитарно и 
естетическо състояние. При бъдеща реконструкция или попълване на отделни места и 
участъци от булеварда се препоръчва използването на чинар.  
 
4. Бул.”Васил Априлов” – съществуващата растителност е представена от видовете 
чинар предимно, и отделни бройки от айлант и сребриста липа. Те са със средно 
санитарно и естетическо състояние. Препоръчителен видов състав при реконструкция 
е чинар и сребриста липа. 
 
5. Бул.”Шести септември” – видовият състав на съществуващата растителност е 
многообразен представен от видовете обикновен явор, шестил, кълбовиден шестил, 
конски кестен, айлант, врези, албиция, брусонеция, каталпа, копривка, еводия, 
американски ясен, мъждрян, гинко, орех, китайски мехурник, вечнозелена магнолия, 
смърч, чинар, топола, акация, върби и липи. Те са със средно санитарно и естетическо 
състояние. При бъдеща реконструкция да се търси по-еднообразен видов състав 
представен от сребриста липа, планински ясен, чинар, мъждрян. 
 
6. Бул.”Цар Борис III Обединител” –видовият състав на съществуващата 
растителност е представен от чинар, американски ясен, полски ясен, конски кестен, 
айлант, софора и сребриста липа. Дърветата са със средно санитарно и естетическо 
състояние. При реконструкция или попълване на празни участъци от булеварда се 
препоръчва използването на чинар и сребриста липа.  
 
7. Бул.”Марица” – съществуващата растителност е представена от многообразен 
видов състав като шестил, об. явор, негундо, айлант, конски кестен, бреза, каталпа, 
копривка, европейски див рожкав, върби, мъждрян, американски ясен, полски ясен, 
гледичия, орех, джанка, китайски мехурник, чинар, чурница, срубрист смърч, туя, 
сребриста липа, пирамидална топола, акация, софора, бряст и др. Растителността е д 
средно санитарно и естетическо състояние и е за реконструкция. За този булевард е 
необходима цялостна разработка и концепция за това как да изглежда след 
реконструкцията, като се обмисли добре какъв видов състав да се използва. 



 
8. Ул.”Иван Вазов” – тази улица е паметник на градинското и парковото изкуство и е 
озеленена изцяло с източен чинар, който е в добро санитарно и естетическо 
състояние. Препоръчително е при попълвания на празни места да става само с този 
дървесен вид – източен чинар. 
 
9. Ул.”Авксентий Велешки” – улицата е озеленена с голямо многообразие от видове, 
които са със лошо санитарно и естетическо състояние. Използвани са видовете 
обикновен явор, негундо, айлант, конски кестен, каталпа, американски ясен, мъждрян, 
чинар, топола, дребнолистна и сребриста липа. Тротоарите са много тесни и няма 
възможност за реконструкция на съществуващата растителност. 
 
10. Ул.”Райко Даскалов” – улицата е озеленена с видовете чинар, сребриста липа, 
дребнолистна липа и кримска липа, които са в сравнително добро санитарно и 
естетическо състояние. При бъдеща реконструкция на улицата може да се използват 
същите видове или да се потърси решение с друг видов състав. 
 
11. Ул.”Гладстон” – използвани са видовете сребриста липа, дребнолистна липа и 
кримска липа. Съществуващата растителност е в лошо санитарно и естетическо 
състояние. Препоръчителна е реконструкция на съществуващата растителност, но 
трябва да се има предвид ограничената ширина на тротоарите.  
 
12. Ул.”Ген. Данаил Николаев” – съществуващата растителност е представена от 
видовете софора предимно, но и обикновен явор, негундо, каталпа, американски 
яснен, чинар и сребриста липа. Те са в добро санитарно и естетическо състояние. 
 
13. Бул.”Княгиня Мария Луиза” – съществуващият видов състав е многообразен и 
представен от видвовете обикновен явор, бреза, ела, лъжекипарис, европейски див 
рожков, аризонски кипарис, американски ясен, планински ясен, гимнокладус, ароматен 
либоцедрус, вечнозелена магнолия, смърч, черница, чинар, софора, туя, сребриста 
липа, кримска липа. Те са със средно санитарно и естетическо състояние. При бъдеща 
реконструкция се препоръчва използването на видове като чинар, сребриста липа, 
полски ясен, мъждрян. 
 
14. Бул.”Пещерско шосе” – този участък от булеварда е за реконструкция, тъй като 
съществуващата растителност от обикновен явор, американски ясен, каталпа, чинар, 
софора, сребриста липа и кримска липа не са в особено добро санитарно и 
естетическо състояние. Препоръчва се използването на вида софора и сребриста липа 
при бъдещи реконструкции на булеварда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЙОН СЕВЕРЕН 
 
1. Бул.”Марица” – съществуващата растителност е представена от видовете конски 
кестен, сребриста липа, пирамидална топола, джанка, аризонски кипарис, които са в 
средно санитарно и естетическо състояние. Необходима е цялостна реконструкция на 
уличното озеленяване по бул.”Марица-север”, като препоръчителен видов състав е 
чинар, сребриста липа, планински ясен. За този булевард е необходима цялостна 
разработка и концепция за това как да изглежда след реконструкцията, като се 
обмисли добре какъв видов състав да се използва още освен препоръчания основен. 
 
2. Бул.”Дунав” – съществуващата растителност е с разнообразен видов състав, които 
са в средно санитарно и естетическо състояние. Срещат се видовете каталпа, чинар, 
американски ясен, софора, сребриста липа, пирамидална топола, върба, негундо и 
явор дазикарпум. При бъдеща реконструкция на булеварда е препоръчително да се 
използват видове като чинар, сребриста липа, планински ясен, особено на места, 
където тротоара позволява засаждането на дървета от тази величина. 
 
3. Бул.”България” – по този булевард съществуващата растителност също е 
представена от дървета с голямо видово разнообразие, които са със средно санитарно 
и естетическо състояние. Срещат се видове като конски кестен, айлант, бреза, 
каталпа, каталпа глобоза, американски ясен, гинко, чинар, пирамидална топола, 
акация, софора, сребриста липа и плодни. Препоръчително е да се реконструира 
уличното озеленяване, като използваните видовете е желателно да не са в такова 
голямо разнообразие. Препоръчва се използването на чинар, сребриста липа, софора.  
 
4. Бул.”Васил Априлов” – в този участък на булеварда съществуващите дървета са 
чинар, софора и американски ясен. Те са в средно санитарно и естетическо състояние. 
Втози участък по булеварда може да се направи попълване с едроразмерна 
растителност или изцяло да се реконструира уличното озеленяване. Препоръчителен 
видов състав при бъдеща реконструкция или попълване на празни участъци : чинар и 
сребриста липа.   
 
5. Ул.”Победа” – уличното озеленаване е представено от видовете обикновен явор, 
негундо, айлант, американски ясен, орех, чинар, софора, сребриста липа, туя, черен 
бор и плодни, които са в средно санитарно и естетическо състояние. При бъдеща 
реконструкция се препоръчва използването на видове като чинар, планински ясен и  
сребриста липа, особено на по-широките участъци от тротоарите и в разделителната 
ивица.  
 
6. Ул.”Полк. Сава Муткуров” – съществуващата растителност е представена от 
видовете американски ясен, софора и сребриста липа – в средно санитарно и 
естетическо състояние. Тротоарите са тесни и почти липсва възможност за бъдеща 
подмяна или реконструкция на съществуващата растителност. 
 
7. Ул.”Иван Рилски” – съществуващата растителност е представена от видовете 
американски ясен, каталпа, негундо и софора, които са със средно санитарно и 
естетическо състояние. Тротоарите са тесни и почти липсва възможност за бъдеща 
реконструкция и подмяна на растителността. 
 



8. Ул.”Средец” – с много тесни тротоари, а съществуващата растителност е 
представена от видовете обикновен явор, американски ясен, обикновен кипарис, 
чинар, софора и сребриста липа. Те са със средно санитарно и естетическо състояние. 
Липсва възможност за бъдеща реконструкция и подмяна на растителността. 
 
9. Ул.”Брезовска” – съществуващата растителност е представена от софора, 
сребриста липа и американски ясен, които са в добро санитарно и естетическо 
състояние. Тротоарите са тесни и почти липсва възможност за бъдеща подмяна или 
реконструкция на съществуващата растителност. 
 
10. Бул.”Северен” – съществуващата растителност е представена от видовете чинар, 
американски ясен, софора и акация, които са в средно санитарно естетическо и 
санитарно състояние. При бъдещо попълване на уличното озеленяване или 
реконструкциа се препоръчва използването на същите видове с изключение на 
акацията. 
 
11. Бул.”Васил Левски” – съществуващата растителност е представена от видовете 
кълбовиден шестил, албиция, американски ясен, чинар, върби, софора и сребриста 
липа – в средно санитарно и естетическо състояние. При бъдеща реконструкция на 
булеварда се препоръчва изпалзването на видовете чинар, сребриста липа.    
 
12. Бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” – съществуващата растителност е представена 
от видовете софора, конски кестен и планински ясен, които са в средно санитарно и 
естетическо състояние. При бъдеща реконструкция или попълване на празни участъци 
с дървета се препоръчва използването на видове като чинар и планински ясен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЙОН ИЗТОЧЕН 
 
1. Бул.”Източен” – съществуващата растителност е предимно от чинар. Не всички 
екземпляри са в добро санитарно и естетическо състояние. Препоръчва се при 
попълване на празните участъци с дървета, да се използва същия вид - чинар. 
 
2. Бул.”Шести септември” – в този участък булеварда е рехаво озеленен с единични 
бройки от видовете чинар, софора, американски ясен и сребриста липа, които не са в 
много добро санитарно и естетическо състояние. В участъците, където тротоара е 
широк се препоръчва попълване с чинар и сребриста липа. 
 
3. Цариградско шосе – съществуващата растителност – предимно конски кестен, е в 
лошо санитарно и естетическо състояние и се препоръчва реконструкция. Препоръчва 
се в бъдеще да не се използва конски кестен, а където може да се засажда чинар, 
мъждрян, сребриста липа. Тези видове може да се засаждат и в по-широките участъци 
в разделителната ивица. 
 
4. Бул.”Княгиня Мария Луиза” – съществуващата растителност не е в добро 
санитарно и естетическо състояние и е представена от видовете конски кестен, 
обикновен явор, шестил и чинар. При бъдеща реконструкция се препоръчва 
използването на чинар и сребриста липа. 
 
5. Ул.”Лев Толстой” – липсва улично озеленяване, тъй като тротоарите са много 
тесни. Възможност за предвиждане на озеленяване е чрез засаждане на растителност 
в прилежащите в съседство площи, където това е възможно. 
 
6. Ул.”Богомил” – преобладаващият вид е софората, но се срещат единични бройки 
от американски ясен, сребриста липа и явор. При бъдещи реконструкции се 
препоръчва използването на софора и сребриста липа. 
 
7. Ул.”Славянска” – тази улица е частична озеленена с мъждрян, софора и сребриста 
липа. Използваните видове са подходящи и здръжливи. При бъдеща реконструкция на 
улицата се препоръчва използването на същите видове. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЙОН ТРАКИЯ 
 
1. Бул.”Санкт Петербург” – използван е разнообразен и пъстър видов състав от 
дървета, в не особено добро санитарно и естетическо състояние. При бъдеща 
реконструкция се препоръчва използването на видове като чинар, сребрист алипа и 
полски ясен. В широките участъци от разделителната ивица, да се ползват същите 
видове. 
 
2. Бул.”Освобождение” – голяма разнообразие на използвания видов състов – 
обикновен явор, американски ясен, чинар, каталпа, кедър, кипарис, летен дъб и др., 
които са в средно санитарно и естетическо състояние.  
 
3. Ул.”Съединение” – съществуващата растителност с разнообразен видов състав 
представен от софора, чинар, конски кестен, американски ясен, сребриста липа, 
гледичия и др., коита са в средно санитрано и естетическо състояние. На участъците, 
където липсва озеленяване, а и при бъдеща реконструкция се препоръчва 
използването на видовете софора, чинар, сребриста липа, гледичия. 
 
4. Бул.”Цар Симеон” -  съществуващата растителност е в лошо санитарно и 
естетическо състояние представено от видовете американски ясен, сребриста липа, 
китайски мехурник, конски кестен и др. Препоръчва се при реконструкция да се 
използват чинар, лутун дъб, китайски мехурник. 
 
5. Асеновградско шосе – съществуващата растителност представено то каталпа не е 
в добро санитарно и естетическо състояние. Има възможнаст за попълване или за 
цялостна реконструкция на този участък, като за препоръчване е да се използва чинар. 
 
6. Ул.”Шипка” – съществуващата растителност е в средно санитерно и естетическо 
състояние представена от видоветеобикновен явор, конски кестен, каталпа, сребриста 
липа и американски ясен. Препоръчва се внасяне на едроразмерна растителност в 
разделителната ивица от чинар. 
 
7. Ул.”Княз Борис” – липсва улично озеленяване, тъй като тротоарите са тесни. Има 
възможнаст да се засажда растителност в прилежащите в близост територии. 
 
8. Ул.”Пеньо Пенев” – съществуващата растителност е в лошо санитарно и 
естетическо състояние представена от видовете айлант, акация, чинар, сребриста 
липа, американски ясен, плодни. Уличното озеленяване е за цялостна реконструкция. 
Препоръчва се използването на видовете чинар и сребриста липа. 
 
9. Ул.”Недялка Шилева” – съществуващата растителности е в средно санитерно и 
естетичаско състояние, и с много разнообразен видов състав представен от софора, 
акация, негундо, обикновен явар, американски ясен, чинар, каталпа и др. Уличното 
озеленяване е за реконструкция, като се препоръчва изпалзването на вида чинар. 
 
 
 
 
 
 
 



РАЙОН ЮЖЕН 
 
1. Ул.”Никола Вапцаров” – съществуващата растителносто е в средно здравословно 
и естетическо състояние, като основните видове са чинар и сребриста липа, срещат се 
отделни екземпляри от американски ясен. Улицата е за реконструкция. Препоръчва се 
при бъдещи попълвания на отделни места и участъци или при цялостна реконструкция 
да се използват видовете чинар и сребриста липа. 
 
2. Ул.”Скопие” – тази улица е добре озеленена със софори в добро санитарно и 
естетическо състояние. Препоръчва се на местата, където има нужда от попълване 
или от подмяна на отделни видове това да става също със софора. 
 
3. Ул.”Георги Кондолов” – добре озеленена със софора. Дърветата са в добро 
санитарно и естетическо състояние. При бъдещи попълвания на празни участъци или 
при реконструкция да се използва същия вид – софора. 
 
4. Бул.”Александър Стамболийски” – сравнително добре озеленен с чинари, които 
са в добро санитарно и естетическо състояние. Има участъци, в които липсва 
озеленяване. За тях се препоръчва използването също на чинар. 
 
5. Бул.”Македония” – наличната растителност е много разнообразна, но в 
сравнително добро санитарно състояние, представена от видовете американски ясен, 
обикновен ясен, сребриста липа, софора. При бъдеща реконструкция или поетапна 
подмяна на видовете, се препоръчва използването на чинар и сребриста липа, тъй 
като ширината на зелената ивица позволява засаждането на по-големи като величина 
дървета. Може да се използва и планински ясен. 
 
6. Коматевско шосе – то е слабо озеленено с разнообразна по видов състав 
растителност, но с възможности да се засажда едроразмерна растителност в 
разделителната ивица, както и на участъци от тротоарите, където това е възможно. 
Препоръчителен видов състав са чинар, сребриста липа, китайски мехурник. 
 
7. Ул.”Димитър Талев” – съществуващата растителност не е в добро санитарно и 
естетическо състояние и е представена основно от американски ясен, а на места от 
сребриста липа и чинар. Препоръчително е на празнитуе места да се използва за 
засаждане мъждрян, сребриста липа и чинар. 
 
8. Ул.”Даме Груев” -  много добре озеленена със софора в сравнително добро 
санитарно и естетическо състояние. При бъдеща реконструкция и попълване на празни 
места да се използва същия вид – софора. 
 
9. Ул.”Стефан Стамболов” – улицата е частична озеленена, като съществуващата 
растителност не е в добро санитарно и естетическо състояние. Съществуващите 
дървета са представени от видовете американске ясен, обикновен явор, акация, чинар. 
При бъдеща реконструкция да се използва мъждрян, сребриста липа. 
 
10. Ул.”Пере Тошев” – съществуващата растителност е представена от видовете 
каталпа, мъждрян, американски ясен и сребриста липа, които са в лошо санитално и 
естетическо състояние. При реконструкция на уличната растителност се препоръчва 
използването на видове като мъждрян и сребриста липа. 
 



 
РАЙОН ЗАПАДЕН 
 
1. Бул.”Шести септември” – озеленяването е с разнообразен видов състав и с 
различно санитарно и естетическо състояние. Частично е озелене. Има нужда от 
попълване. Съществуващите дървета са представени от видовете американски ясен, 
планински ясен, негундо, копривка, сребриста липа. При бъдещо озеленяване да се 
използват видовете сребриста липа, мъждрян. 
 
2. Бул.”Копривщица” – сревнително добре озеленен с видовете чинар, сребриста 
липа и сребролистен явор. При бъдещо попълване на места, където това се налага, се 
препоръчва използването на чинар. 
 
3. Бул.”Пещерско шосе” – съществуващата растителност е представена от видовете 
мъждрян, обикновен явар, сребриста липа, плодни, които са в средно санитарно и 
естетическо състояние. Необходима е реконструкция или попълване на места, където 
това е възможно. Препоръчителни видове са сребриста липа и мъждрян. 
 
4. Ул.”Царевец” – добре озеленена, с изключение на някои участъци. 
Съществуващите дървета са чинар и сребриста липа, които са в добро санитарно и 
естетическо състояние.  
 
5. Ул.”Хаджи Димитър” – добре озеленена, особено в широката зелена ивица, 
разделяща платното. Съществуващата растителност е представена от ченар, 
сребриста липа, шестил и плодни. При подмяна на плодните да се използват същите 
видове – чинар, сребриста липа. 
 
6. Ул.”Свобода” – добре озеленена с конски кестен, обикновен явор, сребриста липа, 
едролистна липа и чинар, които са в добро санитарно и естетическо състояние. 
 
7. Ул.”Перущица” – частично озеленена с разнороден видов състав. Необходимо е 
айланта и американския ясен да се подменят, а да се запазят чинара и сребристата 
липа. При реконструкция да се изолзват също чинар и сребриста липа. 
 
8. Ул.”Юндола” – съществуващата растителност е в лошо санитарно и естетичаско 
състояние и е представена от видовете ямерикански ясен, обикновен явор и чинар. 
Тротоар липсва и при бъдеща реконструкция е препоръчително да се използват чинар 
и сребриста липа. 
 
9. Ул.”Солунска” – с много тесни тротоари. Съществуващата растителност е от 
каталпа, сребриста липа и единични бройки на пауловня, които са в средно санитарно 
и естетическо състояние. При реконструкция се препоръчва използването на 
сребриста липа и мъждрян. 
 
 
 
 
 
 
 
 


