ДО
АРХ. ИВАН НЕСТОРОВ
НАЧАЛНИК НА ДИРЕКЦИЯ ЗА
НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
ДО
Г-Н ДИМИТЪР ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА
Относно: Премахване на незаконни постройки в с. Войводиново, община Марица
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НЕСТОРОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

По повод на възникнало напрежение в с. Войводиново, община Марица и
принудителното премахване на незаконни обекти на ул. „Победа“, на основание чл. 9, ал. 1, т. 3
от Правилника за организацията и дейността на омбудсмана беше образувана проверка.
По информация, публикувана на официалния сайт на Община Марица, се касае за
незаконни строежи, извършени върху терен общинска собственост, част от които към момента
вече са разрушени въз основа на заповед на кмета на община Марица. Липсва яснота, обаче,
относно правната обстановка по случая, с оглед на което се обръщам към Вас да ми
предоставите по компетентност спешно информация за броя на засегнатите обекти и
процедурата, въз основа на която е предприето премахването им, етапът на който същата се
намира, уведомени ли са по надлежния ред за издадена заповед адресатите й.
Предвид данните и за строежи, изградени в същия общински имот, които подлежат на
премахване, съставени ли са констативни актове и връчени ли са на нарушителите, постъпили
ли са по тях възражения и има ли издадени индивидуални административни актове.
Проведени ли са социални анкети от Дирекция „Социално подпомагане“ - Пловдив,
респективно от отдел „Закрила на детето“ с оглед предоставяне на социални услуги и
настаняване в специализирана институция на засегнатите лица и недопускане на нарушаване на
правата на деца; осигурено ли е своевременно алтернативно настаняване на гражданите, при
които се касае за единствено жилище.
Обезпечено ли е съхраняването на наличното имуществото в премахваните обекти.
Бих искала изрично да подчертая, че от особена важност е привеждане в действие на
принципа за съразмерност съгласно чл. 6 и чл. 272 от Административнопроцесуалния кодекс,
съобразен с чл. 8 от Европейската Конвенция за защита правата на човека и основните свободи
и практиката на Европейския съд по правата на човека, при работата на административните
органи за контрол по строителството.
Убедена съм, че такъв подход ще допринесе за недопускане на задълбочаването на
конфликта и справедливото преодоляване на последиците от сериозния инцидент.
С уважение,
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