Писмо до МРРБ от общинския съветник Росица Кирова във връзка с незаконното кръгово движен
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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В началото на месец септември 2014 г. гражданите на Видин с почуда видяха как
започват мащабни строителни дейности в центъра на града на гаровия площад.
Строителството засегна, както паметника на Скърбящия воин, така и част от пътното
платно на първостепенна градска улица. Бяха изрязани тротоарите около зелената
зона на паметника и между двата съществуващи острова (кръгови) се появи още един,
на по-малко от 25 метра от всеки от старите два острова.
Възмутителното е, че повече от два месеца бе необходимо на органите на РДНСК да
проверят законността на строежа. Първоначално провериха документите, които
гл.архитект им предостави, без да обърнат внимание, че тези документи описват друг
вид (категория) строеж. След любезното ни подканяне забелязаха разминаванията в
представеното им „разрешение за строеж“ и истинския вид на строежа. Пропуснаха
обаче да забележат начина, по който е процедиран плана, послужил за „узаконяване“
на действията на Община Видин. Последва подсещане от наша страна. И тогава
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забелязаха и други нарушения. Като липса на съгласуване с Министерството на
културата при строителство, засягащо паметник на културата с национално значение.
Или промяна в профила и конструкцията на пътното платно с „разрешение за строеж“
за обект 6та категория. Явно пропуснаха да забележат липсата на всякакви строителни
книжа, но и това се случи след поредното ни подсещане.
//
Междувременно строежа бе реализиран. Гражданите се събраха на
протест, защото никой не ги бе питал, когато посегна на паметника на Скърбящия воин,
на гаровия площад, на града им ….
СИМКИ: Протест срещу незаконното строителство на община Видин
Липсата на технически проекти, на обществени обсъждания, на одобряване и
съгласуване на проектна документация по законовия ред не попречиха на Община
Видин да реализира строеж, който не съответства на закона или по-точно е незаконен
строеж. Пък и кой да ги санкционира?! Закона за устройство на територията вменява на
кмета на една община функции по контрол на НЕЗАКОННОТО СТРОИТЕЛСТВО! За
определени категории обекти. Което означава, че ако за тези категории Общината си
издаде „разрешение за строеж“ и си построи нещо, макар и не особено законно – няма
кой да я контролира! Стига услужливо да се напише подходящата категория в
документите. Общината (Кмета и Главния архитект) трябва да контролират сами себе си
– колко удобно! Така могат и да бъркат „без да искат“ категориите на обектите и да си
строят на воля – с нашите/на данъкоплатците парите. Без значение, че разпореждат с
общинска собственост без знанието и одобрението на Общинския съвет; без значение,
че прекрояват постоянната организация на движението без да имат право на това и без
значение, че с действията си застрашават живота и сигурността на участниците в
движението. И какво като са нарушили закона – това да не е частен обект, дето ти
съдират кожата и накрая го премахват ако си „сгрешил“….
Е, в тази връзка Ви пиша.
За да подсетя Началника на ДНСК, че след 5 месеца мълчание, докато чакахме да се
издаде заповед за премахване на незаконния строеж и преписката отлежаваше върху
някое бюро в община Видин с благоволението на контролните органи явно са се
създавали документи. Защото как иначе да си обясним липсата на заповед повече от 5
месеца при констатирани с два протокола от същия този орган груби нарушения?! И как
да си обясним становището, което се появи след поредното „подсещане“ от моя страна,
както и след жалбата ми до прокуратурата за престъпно бездействие.
Пиша Ви, за да подсетя Началника на ДНСК, че чакам отговор на въпросите си относно
насоките във връзка с последното им писмо, където Заместник началника на ДНСК
инж. Емилия Йорданова обясни, че РЕАЛИЗИРАН строеж 3та категория с разрешение
за строеж за 6та категория не е незаконен и може да се „поправи“ „грешката“ в
документацията. Макар и документация на практика да няма.
Аз искам да зная как. Искат да знаят и всички, докоснали се до уникалното Ви писмо,
уважаема госпожо Йорданова, защото с тази нова практика ДНСК намира начин за едно
лесно, бързо и безпроблемно строителство на хиляди обекти, (за които се изискват
проекти) – без проекти и документи на практика! Господата от ДНСК съобщиха, че след
РЕАЛИЗИРАН вече строеж, засягащ паметник на културата може и да се поиска
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съгласуване. Явно написаното в закона е невярно и незадължително. Да строим тогава,
както ни падне, пък ще съгласуваме и пишем проекти след това….
Днес още чакам отговор с подробни инструкции за ново въведената от ДНСК практика
в последното писмо (изх.ном.02-335/26.03.2015г.) по казуса.
До скоро предполагах, че органите на ДНСК са въведени в заблуда и им е
предоставяна непълна и неточна информация по случая, предполагах, че поради
отдалечеността на гр. Видин от столицата, поради изключително лошата пътна връзка
с нашия западнал регион господата от ДНСК са решили, че тук нямаме достъп до
интернет, съдебни практики и тълкувателни писма на държавния орган, който
представляват. Вече съм убедена, че аз съм се заблуждавала. В същност органите на
ДНСК явно така си вършат работата. Според зависи (простете ми за израза). Но как
иначе да си обясня десетките, не хилядите незаконни обекти из цялата страна, за които
днес се пише и говори …
Каква е разликата между строежа в центъра на Видин и една незаконна къща в
Гърмен?! Разликите открийте Вие. Аз ще говоря за приликите. А те са поразително
много.
Един местен орган (община) си е затворил очите, когато някой е нарушил закона. В
някои случаи като във Видин - нарушителят е самият местен орган. Един държавен
орган (дирекция за контрол) е предпочел да не контролира местния орган и изобщо да
не си върши работата или просто да прилага закона „според зависи“. Едно мачкано,
уморено от силата и ударите на бюрокрацията, партиите и политиците общество плаща
всеки ден за чиновническия произвол. И живее в унес, докато язвата не се спука и
проблема не се класифицира като „нерешим“, като „бомба със закъснител“ или просто
като „заварено положение“….
Днес виновни няма. Пък и за какво са ни? Ще си измислим такива утре, за да им
потърсим сметка в други ден и да се окаже след няколко месеца, че са минали десетки
години и няма кого да накажем …… с изключение на онези, които спазват законите
чинно и които са наказвани за това всеки божи ден.
Росица Кирова
22.06.2015 г., Видин
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