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Два блока в „Меден рудник“ отказаха нова улица да минава край
домовете им
сряда, 01 август 2018
Публикувано от: Стефан Минчев

* Община Бургас обмисля пренасочване на предвидените средства към други благоустройствени
проекти

През последните десетина години в Община Бургас постоянно постъпват жалби от най-новата жилищна
зона в к-с "Меден рудник", така нареченият Районен център. Навремето там бяха построени множество
жилищни кооперации със стотици апартаменти в тях, без да бъде осигурен никакъв достъп до тях.
Жителите на Районен център са преобладаващо млади семейства, които с основание искат нормална
инфраструктура. Затова Община Бургас започна да провежда последователна политика за
разрешаването на този наболял проблем. Процесът започна с необходимите градоустройствени и тежки
отчуждителни процедури за придобиване на терените, отредени за изграждане на улици и тротоари.
Общината съдейства и вложи средства при доизграждане на подземната техническа инфраструктура и
през последните няколко години вече инвестира ресурс в проектирането и същинското изграждане на
пътна мрежа в зоната.
Преди няколко дни жители на два блока - №187 и №188, входираха подписка, с която заявяват
нежеланието си част от нова улица да преминава край домовете им. Това се случва в момент, когато за
този проект има осигурено финансиране и поетапното му изпълнение е стартирало. Преди година от
същите тези сгради постъпи жалба, че от построяването им до днес живеещите там газят в кал и прах.
Вносителите на настоящата подписка са отказали предложената от териториалния директор на
комплекса среща. Заради категоричния протест на жителите на двата блока за изграждане на улица,
Община Бургас обмисля пренасочването на средствата към други благоустройствени дейности в града.
Цялостната реализация на проекта ще бъде замразена, до постигане на консенсус между жителите на
"Меден рудник".
В момента теренът, през който трябваше да мине частта от новата улица, се използва основно за
паркиране на автомобили. В проекта Община Бургас беше предвидила алтернативни паркоместа, както
и изграждане на осветление и тротоари.
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* В прикачените файлове ще видите проекта с решението на новата улица, както и
входираната подписка против изграждането й.
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