ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД
№ 97/10.01.2013г.
Подписаният, Димитър Николов Николов, Кмет на Община Бургас, като
разгледах преписката, образувана по повод реализирането на обект: "Реконструкция,
благоустрояване и озеленяване на пешеходни зони, ул. "Александровска", ул.
"Богориди", ул. "Св. Св. Кирил и Методий", град Бургас ‐ IV етап; Подобекти:
"Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на площад "Тройката" и
"Изграждане на подземна улица ‐ ул. "Княз Борис І" в участъка между бул. "Ст.
Стамболов" и бул. "Христо Ботев", град Бургас, във връзка с която е издадено
Разрешение за отсичане на дълготрайна растителност №53/20.12.2012г., установих
следното:
Актът е издаден, на основание чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на
територията, във връзка с проект по част „Паркоустройство и благоустройство“, фаза
Идеен проект и Протокол от 19.12.2012 г. на комисии, назначени с мои Заповеди №№
377/15.02.2010 г. 2283/19.09.2012 г., в който са дадени препоръки за премахване на
растителността, засягаща се от реализацията на обекта. С посочения акт за отсичане на
дълготрайна растителност е разрешено премахване и изкореняване на 38 /трийсет и
осем/ броя дървета от следните видове: Platanus orientalis /Чинар/ ‐ 2 /два/ броя, Tilia
tomentosa /Сребролистна липа/ ‐ 12 /дванайсет/ броя , Fraxinus excelsior /Ясен/ ‐ 2
/два/ броя, Celtis australis /Южна копривка/ ‐ 6 /шест/ броя, Cercis siliquastrum /Церцис/
‐ 6 /шест/ броя, Thuja orientalis /Туя/ ‐ 2 /два/ броя, Taxus bacata /Тис/ ‐ 2 /два/ броя и
Picea pungens /Сребрист смърч/ ‐ 6 /шест/ броя
Във връзка с допуснатото предварително изпълнение на разрешението и
предписанията в Протокола от 19.12.2012 г., преди съгласуване на работния проект е
извършен допълнителен оглед на място, при който са констатирани несъответствия в
броя и видовия състав на предвидената за премахване растителност, описана в
проектите в идейна и работна фаза, вследствие съвместяване на отделните подобекти:
Площад „Тройката“, подземна улица ‐ ул. "Княз Борис І" в участъка между бул. "Ст.

Стамболов" и бул. "Христо Ботев", град Бургас, както и необходимата за реализиране
на инвастиционното намерение за реконструкция на инженерно‐техническите мрежи в
обхвата на територията. Констатациите на комисиите са обективирани в протокол от
04.01.2013г., в който са отчетени предвижданията на работния проект по част
„Паркоустройство и благоустройство“, с оглед отстраняване несъответствията, в броя и
вида на засегнатата растителност.
Освен това, на 08.01.2013 г. в Община Бургас е постъпило съобщение от
Административен съд Бургас с приложена към него жалба против издаденото
разрешение №53/20.12.2012 г., от което е видно, че е образувано адм. дело №6/2013 г.
по описа на Административен съд – Бургас. Предвид извършеното съдебно оспорване
на акта и констатираните несъответствия, са налице условия за частично оттегляне на
издаденото разрешение за отсичане на дълготрайна растителност.
Предвид изложеното, на основание чл.156, ал.1, предложение второ от
Административнопроцесуалния кодекс,
ЗАПОВЯДВАМ:
ОТТЕГЛЯМ Разрешение №53/20.12.2012 г. за премахване и изкореняване на
декоративна дървесна растителност в частта му, касаеща премахването на следните
видове дървесна растителност: Platanus orientalis /Чинар/ ‐ 2 /два/ броя, Picea pungens
/Сребрист смърч/ ‐ 2 /два/ броя, Thuja orientalis /Туя/ ‐ 2 /два/ броя.
Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.61, ал.3 от АПК,
на интернет‐страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ, гр. Бургас за
сведение.
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