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 следните видове дървета в гр.Троян:
1. Един брой дърво от вид Сребролистна липа (Tilia tomentosa), растящо на
тротоара пред имот с адм. адрес: гр.Троян, ул. „Васил Левски“ № 323. Дървото
разрушава тротоара и основите на сградата на посочения имот. Да се замени с Ясен
(Fraxinus excelsior) – кълбовидна форма.
2. Един брой дърво от вид Сребролистна липа (Tilia tomentosa), растящо на
тротоара пред имот с адм. адрес: гр.Троян, ул. „Стара планина“ № 16 и № 14. Дървото
разрушава тротоара и основите и покривите на сградите на посочения имот. Да се
замени с Ясен (Fraxinus excelsior) – кълбовидна форма.
3. Един брой ствол на дърво от вид Обикновен конски кестен (Aesculus
hippocastanum). Дървото (стволът) е 100% изсъхнало, намира се пред имот с
административен адрес: гр.Троян, ул.„П. Р. Славейков“ № 3А.
4. Един брой дърво от вид Черен дървовиден бъз (Sambucus nigra), растящо
северно от блок „Лебед“, пред вход „Б“, административен адрес: гр.Троян, ул. „Христо
Ботев“ № 127. Състоянието на дървото е заплаха за имущество и хора, дървото е без
декоративна стойност. Да се замени с декоративен вид дърво.
5. Всички 100 % изсъхнали дървета от вид Черен бор (Pinus nigra), растящи в
имот с идентификатор 73198.506.199 по КККР на гр.Троян - Стар гробищен парк,
гр.Троян, местн. „Длъжковска“.
6. Един брой ствол на дърво от вид Обикновен орех(Juglans regia), растящ в
имот с идентификатор 73198.505.123 по КККР на гр.Троян – западно от сградата на
Музея „Конака“. Да се замени с дърво от същия вид.
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 подават в Центъра за услуги на граждани,
първи етаж в сградата на община Троян на пл. „Възраждане” № 1 или на следния e –
mail адрес: postbox@troyan.bg в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване
на уведомлението.
Настоящето уведомление да се оповести на интернет – страницата на Община
Троян на основание чл. 66, ал. 1 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 № 17 (2 етаж) в сградата на пл. „Възраждане” № 1.
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