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Във връзка с постъпила в общинска администрация Несебър жалба с вх. № 94-00-4629/
29.07.2013г., работна група е извършила оглед на място в ПИ с идентификатор 11538.13.50
/единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, тринадесет, точка, петдесет/ по КККР на гр.
Свети Влас, община Несебър, област Бургас, м. „Юрта". Съставени са констативни актове от № 56 до
№ 100 вкл., всички от 09.08.2013г., с които е констатирано, че в описания имот частна собственост са
поставени преместваеми обекти-тип павилион в нарушение на пормативно-установения ред
предвиден в ЗУТ и в Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и
елементи на градското обзавеждане на територията на община Несебър на Общински съвет Несебър. Образувано е производство за премахването им. За изясняване на всички факти и
обстоятелства по образуваните преписки и за събиране на доказателства относно извършителя и
собственика на преместваемите обекти с разпоредена допълнителна проверка. При допълнителната
проверка извършена на 14.10.2013г,, служители от отдел „Контрол по строителството" при Община
Несебър, при извършен оглед на място са констатирали, че първоначално установените 45 бр.
преместваеми обекти-тип павилиони представляват обща сглобяема дървена конструкция, покрита с
ондулин и разпределена, чрез преградни плоскости на 45бр. клетки, за магазини за промишлени стоки.
Резултатите от проверката са обективирани в Констативен акт № 102/ 14.10.2013г.
Установено е следното:
В поземлен имот с идентификатор 11538.13.50 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем,
точка, тринадесет, точка, петдесет/ по КККР на гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, м.
„Юрта" е ситуиран преместваем обект, с предназначение за търговска дейност, покрита търговска
площ, с размери: 270,00м./ 2,50м. и височина 3,00м., с обособени в него 45бр. /четиридесет и пет броя/
търговски клетки, всяка с размери: 6,00м./ 2.50м. и височина 3,00м., изпълнен от дървена конструкция,
нетрайно прикрепен към терена, затворен с ролетни щори, покрив-дървена конструкция покрита с
ондулин.
Поземленият имот, в който е ситуиран преместваемия обект, към момента на проверката е
собственост на Иван Вангелов Велинов, Марийка Иванова Манева, Станка Иванова Харизанова,
Дафина Велинова Траянова, Велико Вангелов Харизанов, Васил Вангелов Харизанов и Марийка
Вангелова Карамихалева.
Собственик на описания преместваем обект е ,,СОФИЯ ВИЖЪН" ООД, със седалище и адрес
на управление: гр. Самоков, ул. „Софийско шосе" № ЗОА, ЕИК 200276560, представлявано от
Десислава Цветанова Георгиева-управител, видно от приложени към административната преписка
нотариален акт за учредяване право на ползване № 82, том П, рег. № 1462, дело № 273/ 09.05.2011г. на
нотариус Линка Чуткина-за безсрочно и безвъзмездно ползване на 7/36кв.м.ид.ч. от имота, в които е
ситуиран преместваемия обект и договор за наем от 01.06.2013г. между „СОФИЯ ВИЖЪН" ООД,
ЕИК 200276560 и „ЕИСА" ЕООД, ЕИК 17521 1919. При допълнително направена справка в Служба
по вписванията-Несебър се установи, че за описания поземлен имот, с нотариален акт за учредяване
право на ползване № 61, том III, рег. № 2548, дело № 448/ 16.06.2011г. на нотариус Линка Чуткина, на
„СОФИЯ ВИЖЪН" ООД, ЕИК 200276560 е учредено право на ползване върху още 25/36ид.ч. от
поземления имот.
При проверка на документацията съхранявана в общинска администрация се установи, че за
проверявания преместваем обект не е издадавано разрешение за поставяне.
Редът за поставяне на преместваеми обекти, какъвто представлява описаният по-горе, е
предвиден в чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията, който препраща към съответната
Наредба на Общински Съвет. В Наредба №10 за реда и условията за поставяне на преместваеми
обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Несебър на Общински
съвет - Несебър е уредена подробно процедурата и са посочени изискуемите документи. Съгласно
чл.2, ал.6 от цитираната Наредба преместваеми обекти се поставят с разрешение на Главния архитект
на Община Несебър, а съгласно чл. 9, ал. 1, изр. 2 от същата Наредба се забранява разполагането на
преместваеми обекти, които не са одобрени от Комисията по чл.18. От това следва, че проверяваният
преместваем обект е поставен в нарушение на нормативно установения ред и подлежи па премахване.

