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Изх.№ 867 /01.09.2022
ЧРЕЗ
Кмета на община Борино
ДО:
Главният архитект на община Борино
КОПИЕ
Министър на културата
Проф. Велислав Минеков
София 1000
бул.А.Стамболийски № 17
Относно : Одобряване и даване на разрешително за обект
„Реставрация и консервация на едносводов каменен мост над река
Буйновска, община Борино“
Уважаеми г-н Главен архитект,
С писмо наш изх.№ 846 /26.09.2021г., сме информирали община Борино за
отстранени забележки и представени допълнителни документи , изискани от
главният архитект по повод
До този момент-01.09.2022г-БЛИЗО ГОДИНА ! няма никаква обратна
кореспонденция по повод обект „Реставрация и консервация на едносводов
каменен мост над река Буйновска, община Борино“
За съжаление в резултат на проливни дъждове в периода 11/12 .12.2021 –
това културон историческо недвижимо наследство рухна, без да може тромавата
администрация /визираме предходният главен архитект на община Борино/ да ни
изададе разрешително за строеж и да пристъпим към превантивни и укрепителни
мерки по моста и всъщност... виновни няма.!?
Предходният главен архитект упорито ни убеждаваше, че мостът служи за
връзка между с.Борино и селата Ягодини, Буйново, Кожари !??!
Дори представеното писмо от Агенция пътища не можа да го убеди, че
казусът съвсем не е такъв.
След кадрите от наводнението и рухването на моста, всички жители на
селата Ягодина, Буйново и Кожари са възмутени от бездействието на местната
власт.
най-вълнуващо е да защитиш живота, а не да го унищожишThe most exciting thing is to protect life, not to destroy it
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След като не получихме разрешително, не можахме да представим проект
за реставарация /спасяването / на моста пред Министерство на културата -в
обявените срокове /03-04/2022.
Сдружението е разходвало собствени средства за тази по принцип
обществена дейност, като е ангажирало проектанти, реставратори,геодезисти,
извършена е сериозна работа по съгласуване с РИОСВ, БД-Пловдив, Горски
стопанства, които разходи сме ги извършили на база положително Решение на
общински съвет Борино.
Поради всичко гореописано, се обръщаме чрез кмета към
Настоящият главен архитект на община Борино
Да одобрите/съгласувате предложеният ИП за „Реставрация и консервация
на едносводов каменен мост над река Буйновска, община Борино“ и съответно да
издадете разрешително за строеж (служебно !) с титуляр община Борино.
Копие от настоящето писмо го изпращаме и в Министество на културата,
като с техни експерти, /посетили обекта през м.10.2021, като Сдружението е
поело разходите за това / сме прегледали цялата документация и няма причини и
поводи главният архитект /към онзи момент / да не одобри предложената
документация.
При отрицателен отговор, ще преминем към съдебна процедура, с
подкрепата на юристи от МК за получаване на обезщетение от общината за
направените разходи и за административна санкция на лицата, допуснали с
поведението си разрушаването на обекта представялващ недвижимо културно
наследство.
Молим г-н кмета да сведе това писмо до Главният архитект !
Приложение : запознайте се с наше писмо изх.№ 846 /26.09.2021 г.
С уважение !
Председател на СНЦ Био-Б-Еко
(инж.Билгин Асанов)
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