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Частен съдебен изпълнител продава още
един закъсал завод на бизнесмена Валентин
Захариев. Началната цена в търга за „Фин
тех маш“-Пловдив е 6,83 млн. лв.
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Изчезнала дюна
от картата

Застрашена
дюна

Терен на „СЛЕ Груп“
27,5 дка е площта на най-голямата дюна между
Несебър и Равда. Тя се вижда с просто око, но
въпреки това липсва от кадастралната карта на
района. Там е отбелязан само пясъчният хълм,
който замалко да бъде застроен от „СЛЕ Груп“.

4 дюни изчезнаха от
картата на Несебър

Заличена е почти цялата забележителност в местността Кокала
Христо НИКОЛОВ
Безчинствата с природата в
Несебър продължават. Четири
големи дюни мистериозно изчезнаха от кадастралната карта
на града, изготвена през 2006
г. Едната даденост се превърна
в гора, втората - в нелесопригодна площ, другите две - в
най-обикновена плажна ивица.
Проверка на „Преса“ показа, че
от кадастъра са заличени 4 от
общо 5 дюни в местността Кокала, обявени за природни забележителности през 1976 г.

Въпросната територия между
Равда и Несебър попадна в епицентъра на общественото внимание, след като фирма „СЛЕ
Груп“ започна да строи огромен
комплекс с къщи върху една от
дюните. Куриозно - само тя е
посочена в момента на кадастралната карта като природна
забележителност. От другите 4
няма следи, а те са по-големи
като площ - съответно 27,5 дка,
17 дка, 16 дка и 11 дка по данни
от Държавното ловно стопанство в Несебър.
Най-голямата дюна е със ста-

Акция

тут „крайбрежна плажна ивица“.
Това означава, че там могат да
се поставят преместваеми обекти - заведения, кафенета и т.н.
Втората по площ дюна (17
дка) е близо до х-л „Хавай“, в
който съсобственик е майката
на депутата от ГЕРБ Емил Димитров. В кадастралната карта
тази уникална забележителност
е отбелязана като „Нелесопригодна площ - дървесна растителност и храсти“. Това означава,
че дюната може да се отчуждава, да премине в частни ръце и
да бъде застроена.

Дюни №3 и №4 са долепени
една до друга и се намират в
непосредствена близост до морето. В информацията на ловното стопанство в Несебър те
изрично са означени като „природна забележителност“. А на
кадастралната карта третата
дюна е маркирана като „крайбрежна плажна ивица“. Четвъртото пясъчно възвишение
е разделено на два парцела
- единият се води дървопроизводителна гора, а другият вече
е преустроен като поземлен
имот.

Изготвянето на специализирана кадастрална карта на
Черноморието се забави близо
4 години поради липса на пари.
Изпълнителите бяха определени едва през август м.г.
До края на редакционното
приключване на броя на „Преса“ не получихме отговор от
регионалното министерство как

дюните са отпаднали от действащия кадастър на Несебър.
При изготвяне на нова карта
екоминистерството трябва да
изпрати в Агенцията по кадастър информация за природните забележителности, каквито
са дюните. Дали това е станало,
ще ви информираме в следващ
брой.

„Булсатком“ официално получи лиценз за GSM оператор от
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). С това компаниите - доставчици на мобилна
телефония на българския пазар,
стават общо четири. Дружеството ще започне да предлага
мобилни услуги на сегашните
си абонати до края на годината, като обвърже в един пакет
телевизия, интернет и телефон,
както вече правят „МТел“ и „Виваком“.
Цената за предоставяне на

разрешителното за ползване на
честотния ресурс е 19 млн. лв.
Новият оператор ще използва освен вече познатите GSM
технологии и такива от четвърто
поколение, заяви собственикът
на „Булсатком“ Максим Заяков.
От една година се работи върху
изграждането на модерни базови станции, но до момента са
реализирани едва 10% от тях.
За разлика от старите станции
тези ще бъдат повече на брой,
но по-малки като размер и мощност и с много по-ниски елек-

Бави се кадастърът
на Черноморието

Депутатска
война кой
да разследва
Истинска депутатска война кой да разследва скандала „Дюнигейт“ пламна вчера
в парламента. В 10 ч. в деловодството бяха внесени 57
подписа на народни представители от ДПС и БСП за
създаването на временна анкетна комисия, която да провери фактите около опита за
незаконно застрояване на 29
дка край Несебър. Искането
на опозицията е комисията
да бъде съставена на паритетен принцип - по един от всяка група плюс представител
на независимите.
Половин час след внасяне на искането започна извънредно заседание една от
тях - тази на Яне Янев, която
нищи корупцията по високите етажи на властта. Преди
дни лидерът на РЗС обяви,
че се самосезира по скандала „Дюнигейт“.
С гласовете на независимите, на ГЕРБ и на представители на Синята коалиция
бе решено Янев да поеме
проучването по скандала.
Опозицията напусна заседанието, като преди това Христо Бисеров заяви следното:
„Превръщате комисията в
такава за политически поръчки с икономически цели
и е време да прекратим тази
практика.“

© ИМПАКТ ПРЕС ГРУП

Иде новият GSM оператор
на пазара – „Булсатком“

Над 1 тон риба, хваната при незаконен износ за Румъния, беше раздаден на
социално слаби варненци.

тромагнитни излъчвания.
От „Булсатком“ са сключили
и договор за взаимно свързване с два от трите съществуващи
оператора. Предложили са и договор за доставчик на оборудване, но самите те ще организират
част от него (малките интернет
модеми), каза още Заяков.
Новината идва в разгара на
шумния спор между кабелния
оператор и „Би Ти Ви медия
груп“ за цените на пакетите на
телевизията, които „Булсатком“
разпространява.

