Констативен акт № 102/ 14.10.2013г. е връчен на собственика на преместваемия обект „СОФИЯ
ВИЖЪН" ООД. В законоустановения срок възражения по акта не са постъпили.
Видно от изложеното, налице е преместваем обект поставен в поземлен имот частна собственост
от „СОФИЯ ВИЖЪН" ООД, без издадено разрешение за поставяне. Нарушени са разпоредбите на чл.
2, ал.6, чл.7, т.5 от 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, вр. с чл. 56, ал.2 от ЗУТ и на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 7 от цитираната наредба,
установения преместваем обект подлежи на премахване.
Мотивиран от горното и на основание чл 25, ал. З и ал. 4 от 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, във връзка с чл. 57а, ал. З и ал. 4 от Закона за
устройство на територията,
НАРЕЖДАМ:
В срок до 04.05.2014г. „СОФИЯ ВИЖЪН" ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Самоков, ул. „Софийско шосе" № ЗОА, ЕИК 200276560, да предприеме необходимите
действия по демонтиране на незаконно поставения в ПИ с идентификатор 11538.13.50
/единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, тринадесет, точка, петдесет/ по КККР на гр.
Свети Влас, 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,
нокрив-дървена конструкция покрита с ондулин.
В случай, че в указания срок преместваемият обект не бъде премахнат доброволно, и на
основание чл.25, ал.7, чл.26 и сл. от 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, във вр. с чл. 57а, ал. 7 и ал. 8 от ЗУТ,
НАРЕЖДАМ:
Служители при отдел „Контрол по строителството" да извършат оглед на място и да
предприемат съответни действия по принудително премахване на обекта, предмет на настоящата
заповед, при съдействие от органите на полицията.
До деня на принудителното премахване представители на дружествата доставчици на
електрическа енергия и вода да прекъснат захранването на обекта.
След извършване на демонтажа, да бъдат разчистени отпадъците и да бъде съставен протокол
за направените при принудителното премахване разходи.
Разходите от премахването са за сметка на собственика на преместваемия обект.
Заповедта да се обяви на посочените в нея лица за сведение и изпълнение.
Организирането и изпълнението на заповедта възлагам на Началник отдел „КС" при Община
Несебър.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок, чрез Кмета на Община Несебър, пред
Административен съд - гр.Бургас.
На основание чл. 217, ал. 1, т. 11 от ЗУТ, жалбите и протестите срещу заповедта не спират
изпълнението й.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБ
/Виктор Борисов на оси. Заповед^
съгл. Заявление до Общински с
с вх. № 166/25.03.2014г. за ползван

