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ПОКАНА
ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ
ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА "ПАРК НА МИНИТАТЮРИТЕ "ЕВРОПА" - БУРГАС, В ПАРК "СВ.ТРОИЦА",
Ж.К.СЛАВЕЙКОВ, ГР.БУРГАС

Община Бургас кани всички заинтересовани лица да дадат предложения и становища по настоящия
идеен проект за създаването на парк на миниатюрите "Европа".
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при
община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес:
i.yangyozova@burgas.bg, в срок до 12:00 часа на 10.01.2019 г. /четвъртък/.
Предвижда се паркът на миниатюрите "Европа" да бъде ситуиран в парк "Света Троица", ж.к.
"Славейков", който е публична общинска собственост. Обект на проектиране е част от територията в
непосредствена близост до Плувен комплекс "Парк Арена ОЗК". Зоната на интервенция представлява
площ от около 12 декара, която не е обновявана от създаването на парка досега.

8000 Бургас, ул.
"Александровска" 26
Единен номер за сигнали: *5656
Горещи телефони:
056 841 560; 0885 009670; 056 843 891;
Можете да натиснете върху номера за безплатно обаждане факс: 056 841314
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e-mail: obshtina@burgas.bg

Строителство, инвестиции и регионално развитие
Европейски политики и програми
Бюджет, финанси и икономика
Образование и младежки дейности
Култура

Социални дейности и трудова заетост
Здравеопазване
Околна среда
СПОРТ И ПРЕВЕНЦИИ

Всички права запазени! ©2008-2019
Община Бургас ©2008-2019 | Условия за използване | Защита на личните данни
Web Design and support: NK SOFTWARE

(function() { var dg_scr = document.createElement('script'); dg_scr.type = 'text/javascript'; dg_scr.async =
true; dg_scr.src = (('https:' == document.location.protocol) ? 'https://' : 'http://') +
'track.freecallinc.com/freecall.js'; dg_scr.onload = function(){ try { deskGod.track(5513, 5385); } catch(err){ }
}; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(dg_scr, s); })();

page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

