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УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ
На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63,
ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на
разрешение за отсичане на 9 броя дървета, във връзка с ремонта на тротоарната настилка
и осигуряването на достъпна средна на бул. „Демокрация“ в участъка ул. „Копривщица“
– ул. „Места“, град Бургас.
Дърветата, разположени на бул. „Демокрация“ в участъка ул.
„Копривщица“ – ул. „Места“, град Бургас, със състояние, подробно описано в
протокол от 22.06.2020 година са: Яворолистен чинар (Platanus x acerifolia) №№315,
316, 318, 320, 324, 332 – 11 броя; Западен чинар (Platanus occidentalis) –№№314, 317 - 2
броя; Източен чинар (Platanus orientalis) – №319 – един брой.
* Номерата са от „Паспортизация на дълговечната растителност“, изготвена от
„Дендро Протект“ ЕООД през 2015 година.
Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и
ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да
участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК,
чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в
Центъра за административно обслужване на гражданите (фронт офис), в сградата на
община Бургас на ул. „Александровска“ №26 или на следния e-mail адрес:
m.bogomilova@burgas.bg в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на
уведомлението.
Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община
Бургас на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.
Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата
информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт,
която могат да получат в стая №502 (на петия етаж) в сградата на ул. „Александровска“
№26.
РАЗРЕШЕНИЕ
за отсичане на дълготрайна растителност
по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията
№…………/…….… год.
Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на
Община Бургас, като разгледах подробно събраната документация: Протоколи от
25.09.2019 г. 22.06.2020 г., за извършване на регулярна проверка на състоянието на
дълготрайната декоративна растителност и фактическата необходимост от извършване
на ремонтни дейности и осигуряване на достъпна среда по протежение на бул.

„Демокрация“ в участъка от ул. „Копривщица“ и ул. „Места“, както и проект:
„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, извършване на СМР, авторски надзор) за
надграждане на системата от Бързи автобусни линии на територията на гр. Бургас, чрез
реконструкция и рехабилитация на ул. „Булаир“, въвеждане на „бърз автобусен коридор“
по бул. „Демокрация“, реконструкция и рехабилитация на бул. „Стефан Стамболов“
(участък от кръгово кръстовище с бул. „Никола Петков“ до кръстовище с бул. „Струга“
и от кръстовище с бул. „Проф. Я. Якимов“ до кръстовище с бул. „Тракия“), нова
организация на движението и оптимизация на паркирането“, и на основание Заповед
№3379/08.11.2019 г. на Кмета на Община Бургас за установяване състоянието на
дълготрайната растителност, с оглед изпълнение на задължения по издаване на
разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайната декоративна растителност,
разположена на територията на бул. „Демокрация“ в участъка : ул. „Копривщица“ и ул.
„Места“, установих следното:
Комисията, назначена със Заповед №376/11.02.2020 г. от Кмета на Община
Бургас, с оглед изпълнение на задължения по издаване на разрешение за отсичане и
изкореняване на дълготрайна декоративна растителност, e извършила оглед на място,
разгледала е подробно събраната документация по внесеното заявление и е дала следното
заключение за състоянието на растителността:
1. В тротоарната настилка по протежение на бул. „Демокрация“ в участъка от ул.
„Копривщица“ до ул. “Места“ са разположени 17 (седемнадесет) броя
дълготрайни декоративни дървета.
2. Дърветата са от вид и номер, както следва:
 Яворолистен чинар (Platanus x acerifolia) – 11 броя - №№315, 316, 318,
320, 324, 325, 326, 327, 331, 332, 333;
 Западен чинар (Platanus occidentalis) – 4 броя - №№314, 317, 328, 329;
 Източен чинар (Platanus orientalis) – 2 броя - №№319, 330.
* Номерата са от „Паспортизация на дълговечната растителност“, изготвена от „Дендро
Протект“ ЕООД през 2015 година. ** Изготвени са санитарни ескпертизи на растителността
по образец на Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на община Бургас, като са
използвани същите номера.

3. Така описаната дървесна растителност е на възраст над 40-50 г. с голяма височина.
Дърветата са с изкривени към улицата стъбла и надвиснали корони с ве-образно
сключване на клони с голяма тежест; на места настилката е нарушена от
повърхностната коренова система. Виждат се механични повреди, слизотечение,
промяна в кората, причинено от дървесиноразрушаваща гъба, характерна само за
дърветата от вид чинар. Дърветата са със затихващ прираст и намалена
дълговечност, като в короните на някои от тях се виждат сухи връхни клони.
Силният наклон на част от дърветата към пътното платно, голямата височина и
тежест предполагат реална опасност от пътни инциденти, причинени от падане на
клон или цяло дърво.
4. Видно от направения оглед е, че тротоарната настилка, в участъците около
дърветата с №№314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 324 и 332 е компрометирана.
Кореновата система на дърветата е задигнала тротоара, което го стеснява
допълнително и го прави на практика непроходим за хора с увреждания и/или
майки с колички.
5. В цитирания участък с цел ремонт на тротоарната настилка, осигуряване на
достъпна среда и подмяна на подземна инфраструктура, предстоят изкопни
дейности на дълбочина в някой участъци от 20 до 40 см. Тези прокопавания ще
наложат прекъсване на дебели коренови разклонения и допълнително оголване на

надземната коренова система.
6. Изкопната дейност за осигуряване на достъпна среда и ремонта на тротоарната
настилка и подземна инфраструктура, в определени участъци около изброените
дървета, ще засегне повърхостната им коренова система, което ще наруши
тяхната стабилност и предвид голямата им височина, изнесените към уличното
платно корони и наклонени стволове, ще увеличи опасността от падане на цели
дървета и причиняване на инциденти.
Цитираните дървета подлежат на премахване на основание чл.19, ал.1, т.1 от
Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната
растителност и във връзка с чл. 23, ал. 2, т. 1 от Наредбата за изграждане и опазване на
зелената система на територията на община Бургас, Приета с решение на Общински
съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г. - „дълготрайната растителност
подлежи на премахване при застрашаване живота и здравето на гражданите,
безопасността на движението, сградите, съоръженията и техническата
инфраструктура“.
Като взех предвид констатациите на комисията, описани в протокол от
22.06.2020г., при отчитане местоположението на дърветата, считам за невъзможно
запазването им.
Въз основа на събраната документация, на основание чл. 19, ал. 1, т.1 и от
Наредба №1/93г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност и на
основание чл. 23, ал.2, т.1 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на
територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2,
Протокол № 45/31.07.2018 г, както и чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията,
дърветата следва да бъдат премахнати и подменени.
РАЗРЕШАВАМ:
Отсичането и изкореняването на 9 /девет/ броя дълготрайна декоративна
растителност от вид: Яворолистен чинар (Platanus x acerifolia) – 2 броя - №№315, 316,
318, 320, 324, 332; Западен чинар (Platanus occidentalis) – 2 броя - №№314, 317; Източен
чинар (Platanus orientalis) – един брой - №№319.
На основание чл.23, ал.2, от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система
на територията на община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас,
Протокол №45/31.07.2018 г., както и на основание чл.25, ал.2, от Наредба №1 от
10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност не се
дължи обезщетение за причинени вреди на озеленените площи и дълготрайната
декоративна дървесна и храстова растителност, тревни площи и цветя на територията на
Община Бургас.
На основание чл.23, ал.2, от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система
на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас,
Протокол №45/31.07.2018 г., както и на основание чл.25, ал.2, от Наредба №1 от
10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност не се
дължи обезщетение за причинени вреди на озеленените площи и дълготрайната
декоративна дървесна и храстова растителност, тревни площи и цветя на територията на
Община Бургас.
Отсичането и изкореняването на дърветата да се извърши за сметка на Община
Бургас, след влизане в сила на настоящото Разрешение за отсичане и изкореняване на
дълготрайна декоративна растителност и след маркиране на дървесната растителност от
длъжностни лица от отдел СОЕЕ при Община Бургас, съгласно констатациите на

Комисията. Манипулациите по отсичането на растителността, да се извършат от
специализирана фирма, за сметка на Община Бургас, като се спазят всички изисквания
за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.). След приключване на
всички дейности следва своевременно да се изнесе дървесният и коренищният отпадък
и се почисти околното пространство.
На основание чл. 23, ал. 6 и ал. 7 от Наредбата за изграждане и опазване на
зелената система на територията на Община Бургас, след приключване на всички
манипулации, касаещи премахването на дървесната растителност, добитата дървесина да
се маркира с марка на Община Бургас и се издаде транспортен билет. Добитият дървесен
материал се остава на разпореждане на общината.
Като взех предвид:
- лошото фитосанитарно състояние на дърветата и тяхното местоположение;
- фактическата необходимост от извършване на ремонтни дейности по
компрометираната настилка, осигуряване на достъпна среда в участъка и подмяна на
подземната инфраструктура;
- фактът, че извършваните дълбоки изкопни дейности ще доведат до допълнително
оголване на надземната коренова система на дърветата и нарушаване на тяхната
стабилност, което създава предпоставка за тяхното падане,
се налага извод, че тези дървета застрашават живота и здравето на гражданите, поради
което и с оглед предотвратяване настъпването на инциденти и щети, на основание чл. 60,
ал. 1, предложение първо от АПК, допускам предварителното изпълнение на акта.
Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.66, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс на интернет-страницата на Община Бургас и да
се изпрати на РИОСВ за сведение.
Разрешението в частта на допуснатото предварително изпълнение подлежи на
обжалване в тридневен срок от съобщаването му пред Административен съд - Бургас.
Разрешението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд
- Бургас.

