Приложение 1 към Решение №102 от 29.05.2020г. на ОбС-Брацигово

Информация за състоянието на зелените тревни площи и дървесните
видове в населените места на община Брацигово
към месец май 2020 година

Във връзка с актуалното състояние на зелените тревни площи и дървесни
видове в населените места в общината, предоставям следната информация за брой
премахнати и брой засадени нови дървета за периода от месец май 2019г. до месец май
2020г., както следва:
 На територията на община Брацигово в общинска собственост са издадени
разрешения за премахване на 7 броя дървета, а в поземлени имоти - частна
собственост - 46 броя. Дълготрайни декоративни дървета и такива с историческо
значение на територията на общината са премахнати 3 броя със съответното
разрешение. Сравнително добре се поддържат общинските зелени затревени
площи. Почти на всички такива места се посадиха нови цветя и зелена
растителност.
 Със съдействието на Фондация „77“ и предоставените безвъзмездно нови
фиданки на общината се извърши залесяване в отделните населени места на
територията на цялата община. Посадени бяха дървета от различни видове – бял
и черен бор, смърч, цер, акация и липа. Общият брой на залесяване с нови
иглолистни и широколистни фиданки е 1900 броя. Този процес по
облагородяване на необходимите за това места ще продължи и за в бъдеще.
 За летовищата „Розовски вриз” и „Васил Петлешков” / „Атолука”/ се предвижда
залесяване с нови иглолистни и широколистни фиданки в общинска територия
при добри времеви условия и при достъпни места. През периода от месец май
2019 г. до месец май 2020г. има подадени 4 броя молби/заявления за разрешение
за премахване на застрашаващи дървета над или до вилите на граждани, които
сигнализират за своите притеснения. От тях 3 броя са за летовище „Розовски
вриз“, който предстоят да бъдат разгледани и 1 брой за летовище„Васил
Петлешков“ / „Атолука“/ , което е изпратено към ДГС – Пещера, където следва
да предприемат необходимите действия за маркиране и премахване на дървото.
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