ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
2840 гр.Кресна, ул.”Македония”№96, тел.07433/88-87, www.kresna-bg.com

СЪОБЩЕНИЕ
Общинска администрация гр. Кресна уведомява всички заинтересовани
физически и юридически лица, че на основание § 49 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
горите и Заповед № 976/23.12.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ са
изготвени списъци на поземлени имоти по землища на територията на община
Кресна, притежаващи характеристика на гора по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 от
Закона за горите, като списъците включват:
1. Имоти или части от тях, собственост на физически или юридически лица,
които към 1 март 1991 година са представлявали естествени или изкуствено
създадени насаждения, но не са отразени като такива в картата на
възстановената собственост;
2. Имоти, които са възстановени или придобити по Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи и отразени върху кадастралната карта или
върху картата на възстановената собственост като земеделски територии, но са
представлявали естествени или изкуствено създадени насаждения преди 1 март
1991 година;
3. Имоти, държавна и общинска собственост, придобили характеристиката
на гора;
Списъците, заедно с протокола на Комисията са поставени на
информационното табло в сградата на общината и на таблата за обяви в
Кметство с. Долна Градешница, Кметство с. Сливница, Кметство с. Горна
Брезница, Кметство с. Ощава, Кметство с. Стара Кресна, Кметство с. Влахи на
17.01.2017 г. с цел за запознаване на собствениците на засегнатите имоти.
Подробна информацията е на разположение на интересуващите се всеки
работен ден от 08,00 до 17,00 часа за периода от 17.01.2017 г. -17.03.2017 г. в
стая 201 в сградата на община Кресна и при Кметовете на Кметства на
територията на общината.
В едномесечен срок от изтичането на срока за обявяване, собствениците на
засегнатите имоти могат да отправят писмени възражения, бележки и
предложения към комисията.
Възраженията се представят в деловодството на РДГ Благоевград – Адрес:
гр. Благоевград, ул. Васил Коритаров, №2
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