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Административният
съд в Добрич отхвърли
оспорването от братя
Павлови на заповедта на
Началника на РДНСК -
Североизточен район, с
която е обявено за ни-
щожно издаденото им
на 11.11.2011 г. разреше-
ние за строеж от глав-
ния архитект на община
Каварна за: "Основен
ремонт и реконструк-
ция за възстановяване
на рибарска хижа с на-
вес" с разгърната заст-
роена площ от 255 кв.м.
в имот на територията
на село Камен бряг, об-
щина Каварна.   Делото
е образувано по оспор-
ването отстрана на
И.Х.П. и И.Х.П.. В жал-
бата си те посочват, че
въпросната заповед на
началника на РДНСК е
неправилна и незаконо-
съобразна. Твърди се
още, че не е установено
по безспорен начин, че
въпросният имот попа-
да в археологически ре-
зерват "Яйлата" и в не-
говата охранителна зо-
на. Затова се иска отмя-
на на заповедта, както и
присъждане на сторени-
те разноски по делото.
Според съда, основният

мотив за обявяване на
нищожността на разре-
шение за строеж е, че то
е издадено без съгласу-
ване на инвестиционния
проект с Министерство-
то на културата и в на-
рушение на забраната
за строителство в АР
"Яйлата", въпреки че
строежът попада в гра-
ниците на резервата, ка-
кто и без проведена
процедура за извърш-
ване на оценка за съв-
местимост на планове,
програми, проекти и
инвестиционни предло-
жения с предмета и це-
лите на опазване на за-
щитените зони от Нату-
ра 2000.  Според съдеб-
но-техническа експер-
тиза, имотът попада в
границите на архитекту-
рен резерват "Яйлата".
Действително той не
фигурира в акта за дър-
жавна собственост от
2012г., но това е така, тъй
като той е частна собст-
веност по документи.
След като имотът попа-
да в обхвата на археоло-
гически резерват "Яй-
лата", то безспорно ре-
жимът му на устройст-
во, инвестиционно про-
ектиране и строителст-

во се подчинява на нор-
мите на Закона за кул-
турното наследство. Ос-
вен това имотът попада
в защитена зона за опа-
зване на дивите птици
"Каликра" с  код BG
0002051 и в защитена зо-
на за опазване на при-
родните местообитания
и дивата флора и фауна
"Комплекс Калиакра" с
код BG 0000573. При то-
ва положение  за имота
е приложим и Законът
за биологичното разно-
образие. Съдът е преце-
нил, че оспорваното
разрешение за строеж е
издадено при груби на-
рушения на материал-
ния закон, които водят
до неговата незаконосъ-
образност до степен на
нищожност. Безспорно
е установено, че разре-
шението за строеж е из-
дадено без съгласуване
на инвестиционния про-
ект с министерството на
културата, при липса на
нормативноизискуеми
части на инвестицион-
ния проект, без прове-
дена процедура за из-
вършване на оценка за
съвместимостта на ин-
вестиционното предло-
жение с предмета и це-
лите на опазване на за-
щитените зони, в които
то попада, както и в на-
рушение на предписа-
нията на общия устрой-
ствен план и режима на
опазване и управление
на АР "Яйлата", забра-
няващи всякакво ново
строителство в граници-
те на защитената тери-
тория. Съдът счита, че
няма основания за отмя-
на на обжалваната запо-
вед и тя трябва да бъде
потвърдена, а  жалбата
срещу нея - отхвърлена.
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От есента на 2013 г. в село Оброчище се организира клуб за Зумба танци
под ръководството на Стоян Стоянов от Добрич, лицензиран преподавател,
отличен на 1 ноември 2013 г. с награда от Община Добрич за активна културна
дейност в Добричка област.

Прекрасно настроение и вдъхновение струи от снимката. Сигурно посто-
янно е така, защото Стоян Стоянов се раздава изцяло на новото танцово
изкуство.                                                                                 Фото: Тинка Стамова
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Представяме ви резюмирани 10 основни механизма, чрез които могат да бъдат решени голяма част
от трупаните през последните 25 години икономически и социално-демографски проблеми в селските
райони на България. Предложенията бяха посочени от Асоциацията на българските села в края на
2006-а година, като основа за законодателни инициативи и промени още преди България да стане член
на ЕС.

 1. Създаване на селска полиция
2. Въвеждане на данъчни облекчения за стартиращи фирми в селата
3. Прилагане на облекчени процедури и данъчни облекчения за външни инвеститори в селата
4. Оторизиране на селските кметове с повече правомощия и минимизиране на бюрокрацията за

жителите в селата
5. Възстановяване на здравеопазването в селата + създаване на мобилни лекарски кабинети
6. Оптимизиране и модернизация на училищата в селата; адаптиране на образованието
7. Прилагане на държавна стратегия с европейско и национално финансиране за подобряване на

инфраструктурата - пътища, комуникации, ВИК
8. Улеснен достъп, прозрачност и независим мониторинг по отношение на европроектите в селата
9. Разработване и ефективно прилагане на национална програма за подпомагане на фамилното

фермерство
10. Развитие на селския туризъм в модел,  интегриран към спецификите на всеки регион.

Международна реклама на селския туризъм у нас                                                             Автор: fermer.bg
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