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Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административно
процесуалния кодекс, съобщава съставен Констативен акт №П-30
от 08.08.2018г., съставен по реда на чл.225а, ал.1 ЗУТ
Публикувано на: четвъртък, 09 август 2018
Валидно до: четвъртък, 16 август 2018, 15:56
До: Неизвестен извършител
Община Бургас, съобщава че за строеж: Метален решетъчен портал", находящ се в източната част на
поземлен имот с идентификатор 07079.10.941 по КК на гр. Бургас, с площ 19 853 кв.м., стар номер
90091, м."Ченгене скеле", землището на кв. Крайморие, гр. Бургас, изпълнен от неизвестен извършител,
без разрешение за строеж на основание чл.225а, ал.2 от ЗУТ от служители по чл.223, ал.2 от ЗУТ при
Община Бургас е съставен констативен акт №П-30/08.08.2018г.
Възражения по констативен акт №П-30/08.08.2018г. могат да бъдат подавани до Община БургасДирекция ЦАУ "Приморие", ул. "Александровска" №83 в 7 (седем) дневен срок от датата на
съобщаването му.
В допълнение към настоящето съобщение на сайта на Община Бургас е публикуван и Констативен акт
№П-30/08.08.2018г.
Настоящето съобщение е направено на основание чл.225, ал.2 , изречение второ от ЗУТ.
Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на
заинтересованите лица.

Отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация", Община Бургас
Главен специалист БКСВЕ - М. Димитрова

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
e-mail: obshtina@burgas.bg

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

Социални дейности и трудова заетост
Здравеопазване
Околна среда
СПОРТ И ПРЕВЕНЦИИ
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