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При извършена проверка от служители на общинска администрация е
констатирано, че неизвестно лице държи, без правно основание, квадратни метри
идеални части от поземлен имот с идентификатор 51500.506.307 по КККР на гр.
Несебър, община Несебър, област Бургас, съставляващ УПИ УГ-общ., кв. 5501 по
регулационния план на к.к. „Слънчев бряг-запад", община Несебър, област Бургас, върху
които е разположило два броя хладилни фургони, с приблизителни размери 3,00/ 6,00м,
отстоящи на 3,00 м от съществуващата в имота сграда с идентификатор 51500.506.307.1,
а пред тях, по цялата им дължина и до уличната регулация е поставило слънцезащитно
съоръжение от дървена конструкция с приблизителни размери 2,50/ 12,00 м, с дървена
покривна конструкция, покрита с етернитови плоскости. Поземленият имот е
собственост на Община Несебър и за него има съставен Акт за частна общинска
собственост № 1896/ 15.03.2004г.

Във връзка с горното, в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването, каним
лицето поставило описаните обекти, да предприеме необходимите действия по
предаване па държаните от него, без правно основание, квадратни метри идеални части
от описания по-горе поземлен имот, като премахне разположените върху тях обекти: два
броя хладилни фургони и слънцезащитно съоръжение, разчистите терена от материалите
и отпадъците от премахването и уведоми общинска администрация за съставяне на
необходимия протокол на място.

В случай, че в указания 14 /четиринадесет/ дневен срок не бъдат извършени
горепосочените действия и не бъде предаден доброволно имота, считайте настоящото
съобщение за уведомление по смисъла на чл.26, ал. 1 от АПК за откриване на
производство по чл.65 от ЗОС за принудително изземване на имота.

На основание на чл. 61, ал. З от АПК, съобщението да се постави на таблото за
обявления в сградата на общинска администрация: гр. Несебър, ул. Еделвайс № 10, на
Интернет страницата на Община Несебър и да се залепи върху един от описаните по-
горе обекти в поземлен имот с идентификатор 51500.506.307 по КККР на гр. Несебър,
община Несебър, област Бургас.
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