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Чинар на 1051 г.  
край Варна е  

„Дърво с корен 2022“

На 27 януари в Полския институт в София, 
бяха обявени победителите в 13-ото из-
дание на конкурса „Дърво с корен 2022 – 

#ClimateOfChange“, организиран от Фондация „Еко-
Общност“. 

Най-голяма подкрепа в онлайн гласуването (1593 
гласа) получи чинарът от Варна на преклонната въз-
раст 1051 години. Дървото се намира в близост до 
Аспаруховия мост – в частен имот – бивша текстил-
на фабрика, и е най-старото във Варненска област. 
Произходът му датира от периода на Първото бъл-
гарско царство (VII – XI в.). Чешките археолози и 
естествоизпитатели братя Шкорпил, които имат 
значителен принос в изследването на българската 
история в следосманския период, го споменават в 
свои записки, поместени в „Известия на Варнен-
ското археологическо дружество“ от 1921 година. 
Стъблото му е пострадало от пожар, но короната 
му се разлиства всяка пролет. Легендите говорят, че 
чинарът притежава чудодейни сили – лекува вся-
какво неразположение, стига човек да седне за из-
вестно време до него, плътно опрял гръб в стъблото 
му. През 1969 г. дървото е вписано в Регистъра на 
вековните дървета за Варненска област. Хилядоле-
тникът е висок 18 м, а обиколката му е 9.35 метра. 
Номиниран е за конкурса от Мария Стефанова и 
децата от ръководения от нея Клуб „Ела какъвто 
си“ при ОУ „Петко Р. Славейков“. 

В категория „Вековните дървета говорят“, посве-
тена на онези свидетели на историята, свързани със 
събития, значими личности или местни предания, 
победител за 2022 г. е 250-годишният полски ясен, 
намиращ се в Харманли (222 гласа). Номиниран е от 
Светлана Ангелова и е главен герой в литературната 
класика „Изворът на Белоногата“ от П. Р. Славейков. 
Именно под клоните на вековния полски ясен Сла-
вейков е чул преданието за Гергана от харманлий-
ския учител и възрожденец Дялко Милковски. Със 
заповед на министъра на околната среда и водите 
от 11 юли 2022 г. дървото, станало известно като 
„Пазителят на Извора на Белоногата“, е вписано в 
Регистъра на вековните дървета в България.  

В категорията „Млад природолюбител“, в която 
тази година бяха включени 9 дървета, номинирани 
от ученици между 7 и 16 години, журито награди 
учениците от 2 „г“ клас на ОУ „Иван Вазов“ в Си-
листра, с класен ръководител Стефка Синигерова, 
и Невяна Маринова – учител. Те бяха отличени 
заради грижите, които полагат за отглеждането на 

Конкурс

младата брезичка в двора на училището. По едно 
допълнително отличие получиха и младите приро-
долюбители, които изпратиха своите номинации на 
дървета, Ивет Иванова (8 г.), Божидара Николова (8 
г.), Росица Славева (8 г.), както и 2 „в“ клас на ОУ 
„Неофит Рилски“ от Дупница, с класен ръководител 
Елена Виденова. 

Тазгодишният конкурс „Дърво с корен“ на Фон-
дация „ЕкоОбщност“ се провежда като част от 
европейската инициатива „Климат на промяна“ 
(#ClimateOfChange), която е съфинансирана от Ев-
ропейската комисия в рамките на програма DEAR 
(Development Education Awareness Raising) и цели 
да развие у младите европейски граждани съзнател-
ност и критично разбиране относно предизвиканата 
от климатичните промени миграция като едно от 
най-големите предизвикателства на глобализира-
ния свят. Подкрепен е от Асоциацията на арбори-
стите в България и Адвенчър нет.

Като финалист величественият чинар е българ-
ският представител в международния конкурс „Ев-
ропейско дърво на годината 2023“. В тазгодишното 
издание се състезават представители на 16 държави 
– свидетели на нашата връзка с природата, които 
разказват своите вълнуващи и провокиращи исто-
рии. Онлайн гласуването за „Европейско дърво на 
годината“ се провежда всяка година през февруари 
на www.treeoftheyear.org. 

Конкурсът „Европейско дърво на годината“ се ор-
ганизира от Сдружение „Партньорство за околна 
среда“, в което от българска страна участва фонда-
ция „ЕкоОбщност“.

По информация на 
Фондация „ЕкоОбщност“


