
ОБЩИНА НЕСЕБЪР

гр. Несебър - 8230,ул. „Еделвайс"№10

БЪР
^ЬГ^/ДШИДРЛТИМЮ ОБСЛУЖВАНЕ

до
НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ

П О К А Н А

за доброволно изпълнение
на влязла в сила Заповед № 394/ 18.11.2014г. на Кмета на Община

Несебър за премахване на незаконен строеж:
„Въздушна кабелна електронно съобщителна мрежа", находящ се в гр.

Свети Влас, община Несебър, област Бургас

Във връзка с проведено административно производство по реда на чл.
225а от Закова за устройство на територията /ЗУТ/ е издадена Заповед № 394/
18.11.2014г. на Кмета на Община Несебър за премахване на незаконен строеж:
„Въздушна кабелна електронна съобщителна мрежа", находящ се в гр. Свети
Влас, община Несебър, област Бургас, представляващ въздушна кабелна
електронно съобщителна мрежа, изпълнена с коаксиални кабели, монтирани на
съществуващи стоманобетонни стълбове, част от уличното осветление, но
улици: кв. Русалка /целия/, ул. „Христо Ботев", ул. „Иван Вазов", ул. „Хан
Крум", „П. Яворов", ул. „Байкал", ул. „Ивайло", ул. „Илинден", ул. „Стара
планина", ул. „Св. Св. Кирил и Методи", ул. „Изгрев", Бетонов път.

Към настоящия момент заповедта е влязла в законна сила и подлежи на
изпълнение.

Предвид гореизложеното, на основание чл. З, ал. 2 от НАРЕДБА за
принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от
четвърта до шеста категория или части от тях на Общински съвет-Несебър, Ви
поканвам в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаване на настоящата покана
да изпълните доброволно разпореденото в т. 1 на цитираната заповед
премахване.

При липса на доброволно изпълнение в посочения по-горе срок, заповедта
ще бъде изпълнена принудително, на основание чл.225а, ал 3 от ЗУТ, по реда на
НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на
незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на
Общински съвет-Несебър.



При принудителното изпълнение на заповедта, за да се постигне крайния
резултат, постановен в нея и с оглед обезпечаване целта на закона, при
необходимост и на основание чл. 271, ал. З от АПК ще се потърси съдействие от
органите на МВР и други специализирани държавни и контролни органи.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР:
/Виктор Борисов - зам. кме:т „Правно обслу>
общинска собственост", на бсн. Заповед-№
16.11.2015Г./

ване и
861/


