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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Програма Чиста околна среда – 2016 г.

Тема Обичам природата и аз участвам!

Бенефициент ОБЩИНА БАНСКО

Наименование на проекта

„Почистване, зацветяване и озеленяване на площи
намиращи се на ул. „Патриарх Евтимий ”- град

Банско”

Обща стойност на
проекта 8 403,60 лв. 100 %

ПУДООС 8 403,60 лв. 100 %



2770 гр.Банско 1 N.Vaptsarov Sqr.
пл. “Никола Вапцаров” №1 2770 Bansko
тел.:   0749/ 88611, факс: 0749/ 88633 phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg, obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg

Период за изпълнение 6 /шест/ месеца 16.05.2016 г.- 30.11.2016 г.

Цели
на
проекта

Обща цел Целта на проекта е облагородяване и подобряване на ландшафта
на улица “Патриарх Евтимий”

Специфични
цели

 Уеднаквяване на растителносттта.
 Оформяне на съществуващата растителност.
 Засаждане на дървесно храстова растителност и цветя.
 Оформяне на зелени площи.
 Поставяне на декоративни дървени пейки и кошчета.

Целева(и) група(и) Граждани и гости на град Банско

Очаквани резултати - 1,4 дка почистени площи.
- 1,4 дка озеленени площи

Основни дейности

 зелените площи на тази улица да се уеднаквят по
отношение на растителността.

 съществуващата растителност да бъде оформена по
подходящ начин чрез оформящи сечи с помощта на
автовишка.

 засаждане на дървесно храстова растителност и цветя,
съобразени с преобладаващия видов състав за нашият град
и климат.

 засяване на  универсално тревно семе  за слънце във всичи
зелени площи, без тези предвидени за цветя.

 поставяне на декоративни дървени пейки в тротоарното
пространство.

 поставяне на декоративни кошчета.



2770 гр.Банско 1 N.Vaptsarov Sqr.
пл. “Никола Вапцаров” №1 2770 Bansko
тел.:   0749/ 88611, факс: 0749/ 88633 phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg, obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg

Първото мероприятие, което ще се проведе преди започване на същинското озеленяване, е
да се почистят и подравнят площите, предвидени за озеленяване. Това ще стане ръчно с
гребла и аератори. По този начин почвата ще се разрохка, ще се отстранят излезлите на
повърхността камъчета, клечки и плевели. След това мероприятие ще започне засаждането
на предвидените растения, както следва:

В началото на улицата, непосредствено след входа от към гр. Разлог, от южната страна на
пътното платно, има изградено кръстовище свързващо ул. „Патриарх Евтимий” с ул. „Цар
Симеон”. Между платната на същото са разположени три зелени площи, в които ще бъдат
засадени цветя. Площта на трите зелени площи е 130 кв.м. Тъй като кръстовището е на
главния вход към града, с цел красив естетически вид и подходящо ландшафтно
оформление се предвижда в трите площи да бъдат засадени следните видове цветя и храсти,
като ще  се оформят в красиви фигури със следните растения:
- тагетис – жълт за площ 35 кв.м. или 2100 броя.
- тагетис – оранжев за площ 85 кв.м. или 4980 броя.
- пламъче – червено за площ 12 кв.м. или 720 броя.
- западна туя – златна топка – 6 броя.
- веднага след приключване на засаждането задължително ще бъде монтиран многосезонен
маркуч за капково напояване, който е изчислен да бъде с дължина около 250 метра.

По този начин с малката си височина  тези растения ще запазят и видимостта на шофъорите.
След засаждането на цветята ще се получи ефекта показан на картинката под текста.

Подробно описание
на дейностите
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В останалите площи, разположени от двете страни на платното, до края  на улицата ще
бъдат засадени следните дървесни видове:

 3 броя обикновен Смърч с височина до 1.5 метра по схема 3 х 280 см.

 8 броя западна Туя „Даника”. Храстите ще бъдат засадени по периферията на площта,
като по този начин ще я подчертаят и дооформят.

 8 броя сребролистни Липи с цел допълването им на липсващите места,  за
завършване на композицията. Завършването на композицията от този вид дървета е
много важно там, защото до тях има прилежащи къщи. Тъй като ул. “Патриарх
Евтимий” е интензивно натоварена от движението на автомобили, липите са
изключително подходящи за задържането на прахта, която се отделя, а така също и
за пречистване на въздуха от вредните емисии, вследствие на автомобилите.
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 2 броя Европейски див Рошков / юдиново дърво/. Двете дървета ще подчертаят
естетически входа на гробищния парк.

 от кръстовището на ул. “България” с ул. “Патриарх Евтимий” до кръстовището с ул.
“Витоша”, в останалите свободни зелени площи, разположени от двете страни на
платното се предвижда засаждане на иглолистни храсти и дървета. Тъй като зелените
площи на западния и северния вход в града са оформени с иглолистна растителност,
то следва и от източния вход да се оформят по подобен начин с цел завършване и
уеднаквяване на ландшафтния стил. Най – подходящите видове ще бъдат Обикновен
Кипарис и Западна Туя “Даника”. Предвижда се двата вида да бъдат комбинирани
при засаждане в редица един след друг, като се редуват. От северната страна на
улицата в зелените площи се пада да бъдат засадени 20 броя обикновен Кипарис и 12
броя западна Туя Даника. В зелените площи от южната страна се пада да бъдат
засадени  30 броя обикновен Кипарис и 20 броя западна Туя “Даника”.
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След като приключи засаждането на дърветата и храстите, целият терен предвиден за
озеленяване следва да бъде затревен. Ще бъде използвано универсално тревно семе за
слънце. Общото количество семе, необходимо за затревяването на площта от 910 кв.м. ще
бъде около 30 кг.

В частта на улицата между пресечките и с ул. “Глазне” и ул. “Тодор Александров”, от
северната страна се намира автогарата. На тротоара пред нея ще бъдат монтирани 3 броя
дървени пейки, както и  по едно декоративно кошче до тях. По този начин през пролетно-
летния сезон, хората чакащи преминаващите автобуси ще могат да седнат на пейките. С
поставянето на декоративните кошчета пък ще се избегне замърсяването с отпадъци.


