ДО Кмета на Община Сапарева баня
И С К А Н Е

от

1. Сдружение за оптимизиране на
правосъдието и администрацията
представлявано от Юлиян Атанасов Чолаков,
Бул.”Владислав Варненчик” № 133,
бл.40, вх.А, ап.43, п.код 9004 гр. Варна
тел. 0888 491445

2. Вера Веселинова Петканчин
Улица ”Елин Пелин” № 20, ет.4, ап.7

Уважаеми господин Кмет,

п.код 1164 гр. София
тел. 0899 385859

Видно от приложеното становище от “Геозащита” ЕООД - Перник изх. № 142 от
24.07.2008 г. съоръжението с повишена опасност в местност “Рила” Община Сапарева баня
двуседалкова пътническа въжена линия хижа “Пионерска” – хижа “Рилски езера",
собственост и ползвано от “Атомик Инвест” ООД - ЕИК 109531195, град гр. Сапарева баня
ул. Германея № 1, със съдружници “Рила спорт” АД - ЕИК 131228889 и Община Сапарева
баня - ЕИК 000261616 се намира върху терен с активизиран свлачищен процес.
Касае се за съоръжение за извършване на обществени услуги и задоволяване на
обществени потребности по смисъла на § 1 т.4 от ДР на Закона за администрацията,
застрашаващо живота и здравето на гражданите. Доколкото част от трасето преминава през
територията на Национален парк “Рила”, където не е допустимо извършването на
допълнителни строителни мероприятия с цел укрепване на съоръжението и спиране на
свлачищните процеси, считаме, че е налице хипотезата на чл.195 ал.1 от ЗУТ – налице е
строеж, застрашаващ живота на гражданите, който не е и не може да бъде укрепен,
поради което следва да бъде премахнат.
Прекият ни правен интерес се определя и от въздействието върху компонентите на
околната среда по смисъла на чл.4 от Закона за опазване на околната среда.
Любители сме на природата, част от нас и на слънчевата музика на Орфей,
заинтересовани свещеното място Седемте рилски езера да не се замърсява и осквернява.
Многобройните туристи, които се очаква да пристигат по 700 души на час според
капацитета на съоръжението, неминуемо ще повлияят върху популациите на ключови
растителни и животински видове на това пленително място, известно със своята красота и
святост не само в България, но и по света. Ще попречат и на осъществяването на летните
събори на Духовно общество „Бяло братство”, като по този начин ще бъде осъществена и
дискриминация по признаците убеждения и религия или вяра.
Ето защо Ви сезираме с искане да наредите незабавно да се спре експлоатацията
на съоръжението с повишена опасност до окончателното разрешаване на проблема, да
проведете процедурата по чл.195 и следващите от ЗУТ, като назначите съответната
комисия и въз основа на констатациите в нейния протокол издадете заповед за
премахване на опасния строеж за сметка на собствениците, като допуснете и
предварителното изпълнение на заповедта.
В случай, че не бъдат предприети исканите действия в разумни срокове ще сезираме
Кюстендилска ОП, за да бъде потърсена наказателна отговорност по чл.282 от НК на
виновните лица.
Приложения: Копие от становище от “Геозащита” ЕООД - Перник изх. № 142 от
24.07.2008 г. и решение № 1388 /13.02.2007 г. по ф.д. 252 /2007 г. на ВОС като
доказателство за съдебната регистрация и представителната власт на сдружението.
С уважение:
16.04.2009 г.

1. (

) /Ю. Чолаков/

2. (

) /В. Петканчин/

