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^хиЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “ВЪЗРАЖДАНЕ”
гр.СОФИЯ 1303, бул.”Ал.Стамболийски”..\»62 тел.9814364, ф.9870794 e-mail: info@so-vjizrajdanc.bg

до
ЛАНД. АРХ. ДИМИТЪР ДАНЧЕВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА”, СО

КОПИЕДО
КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР
НА ВАШ № СОА19-КЦО1-46767/2019

Относно: Необходимост от кастрене па тротоарна дървесна расителност, намираща се 
на буя. „Христо Ботев“ №57. район „ Възраждане “

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАНЧЕВ,

Във връзка извършена проверка от районния експерт на състоянието на дървесна 
растителност, намираща се на бул. „Христо Ботев” № 57, район „Възраждане”, Ви 
уведомявам, че има нужда от:

1. Подкастряне на дървесна растителност, намираща се на бул. „Христо 
Ботев“ JY® 57
подкастряне на 1 бр. Липа, отдалечаване от фасада

Експертното становище на районната администрация е, че горепосочената дървесна 
растителност може да бъде подкастрена на основание чл. 44, ал. 3 и чл. 45 от Наредба за 
изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община.

Приложено, изпращам Ви горепосочения сигнал и експертна оценка за 
предприемане на действия по компетентност.

Приложение: съгласно текста -  1 стр.

САВИНА САВОВА 
КМЕТ НА РАЙОН

Писмото се издава в /  (един) екземпляр на хартиен носител -  за класиране в УАРА. Писмото се насочва към 
адресатите само чрез СЕОС. Приложение - 1 стр. се сканира и изпраща
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “ВЪЗРАЖДАНЕ”
гр.СОФИЯ 1303, бул."Ал.Стамболийски”,ЛИ>2 тсл.9814364, ф.9870794

Е К С П Е Р Т Н А  О Ц Е Н К А

Относно: Необходимост от премахване па тротоарна дървесна расите.чност, намираща 
се на бул. ,,Христо Ботев“ №57, район „Възраждане"

След проверка и оглед се установи:

.№
Бълг.

н-ванне

Л ат.

наименование

висо-

чина
възраст D на 

1.3 m
състояние

Раст. в 
стр. 

петно

Застраш ен 
а р-ност Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Липа ПИа tomentosa 12 м. 30 г. 25

см. добро

Състояние на растителния вид, което се характеризира както следва:
I -  лошо -  сухи 100 %;
II -  средно -  наличие на суховършия, заболявания, пречупвания на стъблото;
III -  добро -  физиологично здрави, с недостатъци в естетичния вид;
IV -  много добро -  много добър естетичен вид и здравина;

Заключение:
При извършен оглед от районния експерт на състоянието на тротоарна дървесна 

растителност, намираща се на бул. Христо Ботев" № 57. район „Възраждане“ е описан 1 
бр. дървесна растителност от род Липа. Необходимо е да се подкастрят клони от дървесната 
растителност, с цел отдалечаване от фасада на жилищна сграда, находяща се на посочения 
адрес, тъй като към настоящия момент клони опират фасадата.

Експертното становище на районната администрация е, че дървесната растителност 
може да бъде продкастрена на основание чл. 44. ал. 3 и чл. 45 ог Наредба за изграждане, 
поддържане и опазване на зелената система на Столична община.

(ланд. арх. Атанас Стоянов)


