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УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИНКОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЕДРЕВ,
Във връзка с продължаващо от Вас държане без правно основание на обект —
изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Резово", с обща
площ от 708 кв. м. и активна пясъчна площ от 685 кв. м. (ПИ с идентификатор
62459.7134 по КККР на село Резово), заедно с прилежащата му акватория, находящ се в
с.Резово, община Царево, област Бургас, актуван с АИДС № 1015/15.09.2007г., Ви
уведомявам, ЧЕ ОТКРИВАМ административно производство за изземване на посоченият
обект/имот на основание чл.80 от Закона за държавната собственост.
С уведомление изх. № 91-97-163/06.08.2012 г., поради съществено неизпълнение на поети
от наемателя задължения, едностранно е прекратено наемното правоотношение, считано от
датата на връчване, респ. поставяне на таблото и интернет страницата на администрацията,
като е предоставен 7-дневен срок от тази дата за освобождаване на морския плаж и за
премахване за сметка на „КД" ЕООД на всички преместваеми обекти, принадлежности, табла,
знаци и други предмети от плаж „Резово". Писмото е адресирано до търговеца - наемател и до
Андрей Едрев като представител на СНЦ „Алтернативна енергия".
Срокът за доброволно предаване на имота е изтекъл на 14.08.2012 г., като на 15.08.2012
г. е извършена проверка от служители на Областна администрация - Бургас във връзка с
освобождаване на същия. На проверката е присъствал Андрей Магриотов Едрев, който е
отказал да освободи плажа, изявявайки желание да го направи едва към 17.09 на настоящата
година. Установено е, че и по времето на проверката преместваемият обект продължава да
функционира.
Държането на морският плаж „Резово" от Ваша страна не е на валидно правно
основание, поради което следва да се проведе административно производство за изземването
му, което да приключи с издаване на заповед с насрочване на дата за изземване на основание
чл.80 от Закона за държавната собственост, съобщена освен чрез отправяне на писмено
съобщение, така и чрез поставяне на таблото за обявления в сградата на Областна
администрация Бургас, в интернет страницата на Областна администрация Бургас, залепване
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на адресите на управление на юридическите лица, по електронна поща и/или друг обичаен
начин.
В срок до 1730ч. на 20.08.2012г. можете на основание чл.34 ал.З от АПК да
представите обяснения или възражения в Областна администрация по повод откритото
производство, съответно да изразите становище по събраните доказателства и да сочите и
представяте допълнителни такива.
Разполагате с възможност да се запознаете с образуваната преписка, да преглеждате
документите по преписката, както и да правите бележки и извадки по време на работните дни
между 09.00 и 17.30 часа в сградата на Областна администрация - Бургас в гр. Бургас, ул. „Цар
Петър" № 1.
Отново Ви поканвам в срок до 20.08.2012г. доброволно да освободите държаният от
Вас без правно основание обект - изключителна държавна собственост. В случай, че не
освободите и доброволно не предадете държания от Вас морски плаж „Резово", процедура за
принудително изземване на имота по реда на чл.80 от ЗДС, ще продължи с издаване на
заповед, която подлежи на изпълнение по административен ред със съдействието на
полицията.
В случай, че до издаване на заповедта за принудително изземване предадете доброволно
плажа на Областна администрация - Бургас, административното производство ще бъде
прекратено. Телефон за контакти : 056/ 894 117.
Заповедта за изземване на имота ще бъде издадена на 21.08.2012г.
Екземпляр от настоящото уведомление да се изложи на таблото за обяви в сградата на
Областна администрация и да се публикува в интернет страницата на Областна администрация
Бургас и да се изпрати по електронната поща на лицата.
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