община

ЗАПОВЕД
2017г.
На 04.05.2017г., след сигнално писмо от Началника на РУП - Несебър, входирано в общинска
администрация под № Н2 - КС - 3907/ 03.05.2017г., служители от отдел „Контрол по строителството"
при Община Несебър са извършили проверка място на преместваем обект „Дървен подиум, два
външни бара и музикален плот", разположен непосредствено пред източната фасада на бл.2 от
„Сграда с апартаменти за сезонно ползване и КОО в партера" с идентификатор 51500.505.136.4,
находяща се в източната част на ПИ с идентификатор 51500.505.136 по КККР на гр. Несебър, община
Несебър, област Бургас (к. к. Слънчев бряг — изток), за резултатите от която са съставили Констативен
протокол от същата дата. След извършения оглед на място е направена проверка на документацията,
съхранявана в община Несебър и е съставен Констативен акт № 3 1 от 05 .05 .20 1 7г.
След като разгледах представения ми констативен акт и приложените по административната
преписка документи, установих от фактическа и правна страна следното:
При извършен оглед на място, служители от отдел „Контрол по строителството" са
констатирали, че непосредствено пред източната фасада на бл.2 от „Сграда с апартаменти за сезонно
ползване и КОО в партера" с идентификатор 51500.505.136.4, находяща се в източната част на ПИ с
идентификатор 51500.505.136 по КККР на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас (к.к.Слънчев
бряг - изток) е поставен преместваем обект, представляващ „Дървен подиум, два външни бара и
музикален плот". Дървеният подиум е с неправилна форма на различни нива с обща квадратура около
335.00кв.м. Към него е изпълнена рампа за инвалиди от метална конструкция с дървена скара обшита
с дъски,с размери: дължина - 8.80м, ширина 1.20м. Външните барове са с правоъгълна форма и
размери съответно б.Юм на 0.80м и обща дължина 34.00м на 0.80м, изпълнени от метална
конструкция обшита с ПДЧ плотове върху нея и изпълнени в тях Ел. и ВиК инсталации. Зад основните
плотове на първия бар има допълнителен /помощен/ плот от метална конструкция с ПДЧ плоскости, с
размери: дължина - 4.40м, ширина — О.бОм и височина 1.1 5м, като отстрани от към североизточната
страна /към улицата/ бара е затворен с дървена преграда закрепена на една метална колонка с
височина 1.20м. Плотът за музикално озвучаване е с правоъгълна форма, поставен върху повдигнат
дървен подиум на две нива с височина на 1-во ниво О.бОм и височина на П-ро ниво О.ЗОм; с размери:
дължина - 2.70м, височина - 1.15м и ширина О.бОм, изпълнен от метална конструкция, обшит с
плоскости и изпълнена в него Ел. инсталация. Преместваемия обект е нетрайно прикрепен към терена;
функционално е свързан с коктейл-бар „Оксижен", находящ се в партера на бл.2 от „Сграда с
апартаменти за сезонно ползване и КОО в партера" с идентификатор 51500.505.136.4 и покрива
търговска площ към него. Към момента на проверката обектът не се е ползвал.
Местоположението му е отразено в изготвената схема Приложение № 1, неразделна част от
съставения констативен акт.
Относно собствеността:
Поземлен имот с идентификатор 51500.505.136 по КККР на гр. Несебър, община Несебър, област
Бургас (к.к.Слънчев бряг - изток) е собственост на „ЕМ СИ ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 115576113,
вписано в ТР със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район Северен, ул. „Белград" № 6, ет.6
(справка в КККР и Служба по вписванията гр. Несебър).
Сграда с идентификатор 51500.505.136.4 е собственост на на „ЕМ СИ ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК
115576113, вписано в ТР със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район Северен, ул.
„Белград" № 6, ет.6 (справка в КККР и Служба по вписванията гр. Несебър).
Коктейл-бар ..Оксижен", находящ се в партера на бл.2 от „Сграда с апартаменти за сезонно
ползване и КОО в партера" с идентификатор 51500.505.136.4 е собственост на на „ЕМ СИ ИНВЕСТ"
ЕООД, ЕИК 115576113, вписано в ТР със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район
Северен, ул. „Белград" № 6, ет.6 (справка в КККР и Служба по вписванията гр. Несебър).
Наемател на коктейл-бар „Оксижен", видно от договор за наем от 01.02.2016г., съхраняван в
отдел „Туризъм и туристическа реклама" при Община Несебър към досието за категоризацията на

НЕСЕБЪР
заведението е „ОКСИЖЕН ЕНТЪРТЕИМЪНТ" ЕООД, ЕИК 203996473, вписано в ТР с^б седалище и
адрес на управление гр. София, ул. „БАНАТ ОФИС" № 4, вх. А, ет.4.
Собственик на преместваемия обект е „ЕМ СИ ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 115576113, вписано в ТР
със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район Северен, ул. „Белград" № 6, ет.6.
След проверка на документацията, съхранявана в общинска администрация е установено, че за
проверявания преместваем обект не е издавано разрешение за поставяне и няма схема одобрена от
Министерство на туризма за разполагането му в гореописаноя поземлен имот.
Редът за разполагане на преместваеми обекти, какъвто представлява описаният по-горе, е
предвиден 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, към която
препраща чя. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията. В цитираната Наредба е уредена
подробно процедурата и са посочени изискуемите документи, за разполагането на преместваеми
обекти на територията на Община Несебър. Съгласно чл. 2, ал. 6 от Наредбата, преместваемите обекти
се поставят с разрешение на Главния архитект на Общината, а съгласно чл. 7, т. 5 от цитираната
Наредба №10, преместваемите обекти трябва да не са поставени в нарушение на наредбата и на
действащото законодателство. Надлежно разрешение за поставяне се изисква и в чл. 13, ал. З от ЗУЧК,
приложим предвид статута на к.к. „Слънчев бряг", на чиято територия е разположен преместваемия
обект, предмет на проверката (с Решение № 45 на МС от 25 януари 2005 година, обн. в ДВ, бр. 11 от
2005г., изменено от Решение № 4269 на ВАС от 11.05.2005 г., потвърдено от Решение № 9799 на ВАС
от 09.11.2005 г., курортен комплекс „Слънчев бряг", община Несебър, област Бургас е обявен за
селищно образувание с национално значение).
Констатирано е, че преместваемия обект е поставен в нарушение на чл. 13, ал. З от ЗУЧК, чл.56,
ал. 2 от ЗУТ, чл, 2, ал. 6 и 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 съветНесебър.
Резултатите от извършената проверка са обективирани в констативен акт № 31/ 05.05.2017г., с
който е образувано административно производство за премахване на преместваем обект по реда на чл.
57а от ЗУТ, във връзка с чл. 13, ал. 6 от ЗУЧК.
Констативният акт е съобщен по реда на § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ на собственика на
преместваемия обект - „ЕМ СИ ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 115576113 и на наемателя на коктейл-бар
„Оксижен" - ОКСИЖЕН ЕНТЪРТЕИМЪНТ" ЕООД, ЕИК 203996473, видно от приложените по
преписката писма изх. № Н2-КС-3907-005/ 05.05.2017г.; № Н2-КС-3907-006/ 05.05.2017г.; № Н2-КС3907-003/ 05.05.2017г. и № Н2-КС-3907-007/ 05.05.2017г.; докладни записки по преписки № №
438000-4130/ 05.05.2017г. по описа на ТРЕТО РУ-Пловдив; № 228000-3777/ 05.05.2017г. по описа на
04 РУ СДВР; протокол и служебни бележки.
На 10.05.2017г., чрез куриерска фирма ЕКОНТ, в общинска администрация са постъпили:
Възражение от „ЕМ СИ ИНВЕСТ" ЕООД, входирано под № Н2-КС-4084. С възражението не са
представени доказателства за законосъобразното разполагане на преместваемия обект, а единствено се
излагат твърдения, че констативния акт не е връчен съгласно разпоредбите на закона. При
разглеждане на възражението, се констатира, че същото е допустимо като подадено в
законноустановения срок, но по съществото си е неоснователно, тъй като не променя констатациите
в акта /изложени са единствено твърдения неподкрепени с документи/. С оглед доказателствата,
относно начина на съобщаване на констативния акт, приложени към административната преписка, и
поради непредставянето на доказателства за законосъобразното разполагане на преместваемия обект,
възражението се явява изцяло неоснователно и не следва да бъде уважено.
Сигнал от ОКСИЖЕН ЕНТЪРТЕИМЪНТ" ЕООД, входиран под № Н2-КС-4085, съдържащ
твърдения, че констативния акт не е връчен съгласно разпоредбите на закона; че констатациите в
констативния протокол са неправилно отразени: че при проверката не са изискани документи от
присъстващите лица /такива не са подадени и със сигнала/ и т.н. При разглеждане на сигнала, се
констатира, че същият е допустим като подаден в законоустановения срок. Към него, освен
изложените твърдения, не са представени доказателства за законосъобразното разполагане на
преместваемия обект, предмет на проверката, с оглед на което и предвид доказателствата, относно
начина на съобщаване на констативния акт и останалите документи, приложени към
административната преписка, твърденията в сигнала не променят констатациите в акта.

ЬОСООг
Предвид така установеното от фактическа и правна страна, налице е преместваем обект,
собственост на „ЕМ СИ ИНВЕСТ" ЕООД, поставен без разрешение за поставяне и без одобрена схема
непосредствено пред източната фасада на бл.2 от „Сграда с апартаменти за сезонно ползване и КОО в
партера" с идентификатор 51500.505.136.4, находяща се в източната част на ПИ с идентификатор
51500.505.136 по КККР на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас (к.к.Слънчев бряг - изток).
Нарушени са разпоредбите на чл. 13, ал.З от ЗУЧК, чл. 56, ал.2 от ЗУТ, на чл. 2, ал. 6 и 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, и на основание чл. 13,
ал. 6 от ЗУЧК и чл. 57а, ал. 1, т. 1 предл. първо и т. 7 от ЗУТ, преместваемият обект подлежи на
премахване.
Мотивиран от горното и на основание чл. 57а, ал. З от Закона за устройство на територията, във
вр. с чл. 13, ал. 6 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие,
НАРЕЖДАМ:
В СРОК ДО 14.05.2017Г., „ЕМ СИ ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 115576113, вписано в ТР със седалище
и адрес на управление гр. Пловдив, район Северен, ул. „Белград" № 6, ет.6, ДА ПРЕМАХНЕ
/ДЕМОНТИРА/ собствения си преместваем обект поставен в нарушение на нормативноустройствения ред непосредствено на източната фасада на бл.2 от „Сграда с апартаменти за сезонно
ползване и КОО в партера" с идентификатор 51500.505.136.4, находяща се в източната част на ПИ с
идентификатор 51500.505.136 по КККР на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас (к.к.Слънчев
бряг - изток), представляващ „Дървен подиум, два външни бара и музикален плот". Дървеният
подиум е с неправилна форма на различни нива с обща квадратура около 335.00кв.м. Към него е
изпълнена рампа за инвалиди от метална конструкция с дървена скара обшита с дъски,с размери:
дължина - 8.80м, ширина 1.20м. Външните барове са с правоъгълна форма и размери съответно б.Юм
на 0.80м и обща дължина 34.00м на О.ЗОм. изпълнени от метална конструкция обшита с ПДЧ плотове
върху нея и изпълнени в тях Ел. и ВиК инсталации. Зад основните плотове на първия бар има
допълнителен /помощен/ плот от метална конструкция с ПДЧ плоскости, с размери: дължина - 4.40м,
ширина - О.бОм и височина 1.15м, като отстрани от към североизточната страна /към улицата/ бара е
затворен с дървена преграда закрепена на една метална колонка с височина 1.20м. Плотът за
музикално озвучаване е с правоъгълна форма, поставен върху повдигнат дървен подиум на две нива с
височина на 1-во ниво О.бОм и височина на П-ро ниво О.ЗОм; с размери: дължина - 2.70м, височина —
1.15м и ширина О.бОм, изпълнен от метална конструкция, обшит с плоскости и изпълнена в него Ел.
инсталация. Преместваемия обект е нетрайно прикрепен към терена с анкерни болтове, функционално
свързан с коктейл-бар „Оксижен", находящ се в партера на описаната сграда, КАТО СЛЕД
ДЕМОНТИРАНЕТО НА ПРЕМЕСТВАЕМИЯ ОБЕКТ, СЛЕДВА ДА РАЗЧИСТИ И ТЕРЕНА.
В случай, че в указания срок преместваемия 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:
На 15.05.2017г. 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 разходи.
Разходите от премахването ще са за сметка на собственика на преместваемия обект - „ЕМ СИ
ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 115576113, вписано в ТР със седалище и адрес на управление гр. Пловдив,
район Северен, ул. „Белград" № 6, ет.6.
Организирането и изпълнението на заповедта възлагам на Началник отдел „КС" при Община
Несебър.

Заповедта да се обяви на посочените в нея лица за сведение и изпълнение.
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.

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР:
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ

