
ОБЩИНА НЕСЕБЪР

гр. Несебър - 8230,ул. „Еделвайс" №>10

До
„ТРАНСТУРИСГ ООД ЕИК 102122363,
седалище и адрес на управление: гр. Поморие, ул. „Солна" №35,
представлявано от Пламен Димитров Петков

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,

При извършена на 05.01.2015г. допълнителна проверка, възложена ни от
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-БУРГАС с писмо, входирано в общинска
администрация под № Н2-КС-1630#53/ 11.12.2014г. по повод жалба от
управителя на „КАЗИНО БИЙЧ РИЗОРТ ГРУГГ ООД относно незаконно
изградени 14 бр. магазини за промишлени стоки, 4 бр. хранителни магазини в
УПИ-1 в кв.23 по плана на к.к. «Слънчев бряг-изток» и захранващ кабел монтиран
върху 11 бр. магазини за промишлени стоки, е констатирано следното:

В източната част на УПИ-1, кв.23 по плана на к.к. «Слънчев бряг-изток»,
община Несебър, област Бургас /ПИ с идентификатор 51500.505.127 по КККР на
гр. Несебър/ са поставени 12 броя павилиони за търговска дейност, разположени
един до друг, под формата на буквата «Г», с приблизителни размери 3 на 5м
всеки, изпълнени от сглобяеми плоскости тип «сандвич», покрити с рифелова
ламарина и метални ролетни щори па фасадите, нетрайно свързани с терена.
Южно от тях са поставени 4 броя павилиони за търговска дейност, разположени
един до друг. с приблизителни размери 3 на 5 м всеки, изпълнени от сглобяеми
плоскости тип сандвич, покрити с рифелова ламарина, с фасади от ПВЦ дограма,
нетрайно свързани с терена. Между двете групи павилиони е поставен
самостоятелен открит бар със слънцезащитно съоръжение от дървена
конструкция, с приблизителни размери 6 на Юм, нетрайно свързан с терена. Към
момента на проверката обектите не се ползват.

За Описаните преместваеми обекти се установи, че през 2004г. /на
17.12.2004г./ е одобрена схема от гл. архитект на община Несебър за поставянето
им и е издадено разрешение за поставяне №77/21,12.2004г. Схемата както и
разрешението за поставяне са издадени за 13 броя магазини, 3 броя магазини за
пакетирани хранителни стоки и кръгъл бар със слънцезащитно съоражение без
да са определени конкретни размери, отстояния или предназначение на
отделните обекти. Разположението па установените при проверката
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преместваеми обекти в имота съответства на одобрената на 17.12.2004г. от гл.
архитект на община Несебър схема.

Съгласно чл. 13, ал. З от Закона за устройство па черноморското
крайбрежие /ЗУЧК/ приет през 2007г.. в сила от 01.01.2008г., поставянето па
преместваеми обекти на територията на селищните образувания с национално
значение се разрешава от главния архитект на общината въз основа на схема,
одобрена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Съгласно чл.13, ал.6 от ЗУЧК (изм. ДВ, бр.40 от 13.05.2014г.)
преместваемите обекти и съоръжения, поставени на територията на морските
плажове, както и тези в зона "А" и зона "Б" на националните курорти, които не
отговарят на условията по чл.13, ал. З и 4 и по чл. 10, ал. З, т. З илн на други
разпоредби на ЗУЧК подлежат на премахване.

Съгласно разпоредбата на § 20, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУЧК (обн. ДВ,
бр.40 от 13.05.2014г.) одобрените до влизането в сила на този закон схеми за
преместваеми обекти в зона „А" и зона „Б" се привеждат в съответствие с
изискванията на ЗУЧК в шестмесечен срок от влизането му в сила, който срок
изтече на 17.11.2014г.

Поземленият имот, в който се намират преместваемите обекти предмет на
проверката е разположен на територията на курортен комплекс „Слънчев бряг",
община Несебър, област Бургас, обявен за селищно образувание с национално
значение с Решение № 45 на МС от 25 януари 2005 година, обн. в ДВ, бр. 1 1 от
2005г., изменено от Решение № 4269 на ВАС от 11.05.2005 г., потвърдено от
Решение № 9799 на ВАС от 09.11.2005г. и попада в обхвата на охранителните
зони по чл.9 от ЗУЧК, определени съгласно чл.Ю, ал.1 и чл.11, ал.1 от същия
закон.

Към датата на проверката - 05.01.2015г., срокът по цитирания § 20, ал.1 от
ПЗР на ЗИД на ЗУЧК (обн. ДВ, бр.40 от 13.05.2014г.) е изтекъл. Изискуемата по
ЗУЧК схема, одобрена от министъра на МРРБ не е представена. Такава не се
откри и при проверка на документацията съхранявана в общинска
администрация.

Предвид гореизложеното и с оглед законосъобразното приключване на
проверката следва в 7-дневен срок от получаване на настоящото писмо да
представите схема за описаните по горе преместваеми обекти, одобрена от
министъра на регионалното развитие и благоустройство или доказателства за
предприети действия в тази връзка.

Началник отдел „Контрол върху строителството":
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