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Господин Вежди Рашидов – министър на културата, ще отговори на 
въпрос от народния представител Захари Георгиев относно нарушение на 
режима за опазване на исторически зелени площи – централна градска 
част Пловдив.
Слушаме Ви, господин Георгиев.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господа министри, госпожи и господа народни представители! 
Уважаеми господин министър Рашидов, както вероятно Ви е известно, Цар 
Симеоновата градина в Пловдив е със статут на паметник на културата, а 
от 1993 г. е под специален режим за опазване, който е задължителен за 
всички учреждения, предприятия, организации и граждани.
Община Пловдив има одобрено планово задание, съгласувано с Вашето 
министерство, за реконструкция на Цар Симеоновата градина, което 
предвижда изграждане на подземен паркинг под съществуващото езеро в 
парка. Съгласно режима на опазване на Цар Симеоновата градина, 
определен от Националния институт за паметниците на културата – сега 
Национален институт за недвижимо културно наследство, на територията 
на паметника на културата не се допуска изграждане на паркинги, 
надземни и подземни, подлези и надлези.
Господин министър, моят въпрос към Вас е следният: защо е нарушен 
режимът за опазване на този паметник на културата и градинско-парковото 
изкуство в Цар Симеоновата градина в Пловдив?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Рашидов.
МИНИСТЪР ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаема госпожо председател, 
уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин 
Георгиев, градската градина „Цар Симеон” в Пловдив е обявена за 
паметник на парковото и градинско изкуство с категория – местно 
значение, през 1992 г. В режимите за опазване на историческите зелени 
площи изискването, което споменавате във въпроса си, е постановено във 
връзка с незасягане на съществуващата паркова зона и растителност.
Тази година Община Пловдив е внесла за съгласуване по реда на Закона за 
културното наследство планово-техническо задание и графични материали 
за обемно устройствено проучване за реконструкция и обновяване на Цар 
Симеоновата градина в град Пловдив. С него се предлага основно 
разделение на градината на две зони: Зона А – паркова зона, и Зона Б – 
зона на съществуващото езеро.
Дейностите, които са обект на Вашия въпрос, са предвидени в Зона Б и не 
засягат парковата зона.
Министерството на културата на основание становище на Националния 
институт за недвижимо културно наследство определя предложението за 



изграждане на подземен паркинг в обхвата на съществуващото езеро за 
приемливо, но при определени условия.
За изразяване на окончателно становище са постановени следните 
изисквания: да се представи анализ на влиянието на изкопните работи при 
изграждането на подземен паркинг върху растителността и екологичните 
условия, да се представи геоложко и хидрогеоложко проучване с експертна 
оценка за влияние на строителните работи върху растителността.
Проектното предложение следва да предположи възстановяване формата 
на езерото спрямо ситуационния план, изработен през 1963 г.
Община Пловдив е преработила заданието си, в което са взети под 
внимание всички поставени изисквания и са предоставени следните 
експертизи: инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване на терена, 
експертна оценка за влиянието на строителните работи върху 
растителността, експертно становище за влиянието на изкопните работи 
върху кореновата система на съществуващата дървесна растителност.
Ето защо преценката е, че не е налице нарушение на режимите за опазване 
на този паметник на градинското парково изкуство.
На основание приложените експертизи и експертни становища, както и 
обстоятелството, че изграждането на подземния паркинг не засяга 
парковата зона Министерството на културата е съгласувало преработеното 
планово техническо задание за реконструкция и обновяване на Цар 
Симеоновата градина – град Пловдив. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, министър Рашидов.
Реплика.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин 
министър, не се съмнявам, че Вашите подчинени от Националния 
институт за недвижимо културно наследство ще Ви подготвят отговор на 
въпроса, който да удовлетворява институцията. Но това съгласуване, което 
е направило министерството, по-точно – институтът, е направено един 
месец преди да се промени предназначението на парка „Цар Симеоновата 
градина” – още в средата на месец ноември, а промяната е във втората 
половина на месец декември. Тоест при съществуващия регулационен 
режим на парка няма никакво основание Вие да допускате такова 
изменение, а Вашето писмо е основание пък за промяна на 
предназначението на този подробен устройствен план.
Не отговаря на истината твърдението в отговора, който прочетохте, че 
няма никаква опасност да се застраши кореновата система и въобще 
зелената система около това езеро.
Не отговаря на истината и твърдението в това писмо, че ще се възстанови 
езерото във вида му от 1963 г. Ако сте видели идейния проект, там има 
изключително фрапантни, съвременни форми и размери на това езеро, 



които по никакъв начин не възстановяват старата представа за този парк, 
създаден, вероятно знаете, още преди 120 години от Люсиен Шевалас, 
наречен тогава от всички в България „министър на цветята”.
Страхувам се, че Вие, господин министър, сте били подведен да нарушите 
режима (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), който 
съществува – той е в сила и действие и в момента. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Георгиев.
Господин министър – дуплика.
МИНИСТЪР ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаема госпожо председател, 
уважаеми народни представители! Уважаеми господин Георгиев, само две 
думи. Мисля, че в отговора, който Ви прочетох, ясно и точно е казано, че 
това, за което питате, касае точно План Б – под езерото. Разбира се, всички 
проекти и всички указания, които са дадени от министерството – да не се 
наруши растителността, ще бъдат спазени.
Онова, което искам да Ви кажа – нека да започнем да правим, пък тогава 
ще Ви отговоря дали растителността ще бъде засегната. Но щом сме дали 
указания, ще държим те да бъдат спазвани.
Желая Ви хубави празници – на председателството, на всички народни 
представители! Желая Ви щастлива Нова година и догодина пак да се 
видим!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин министър. 
Благодаря Ви за участието в последния парламентарен контрол за 
настоящата календарна година.


