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Съобщение до носители на вещи права и Катя Стоилова
Несторова-Горемсанду на улица „Ракитовец“ №10, гр. Перник
Публикувано на: сряда, 06 март 2019
Валидно до: сряда, 20 март 2019, 11:18
ДО:
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ НОСИТЕЛИ НА ВЕЩИ ПРАВА
И КАТЯ СТОИЛОВА НЕСТОРОВА-ГОРЕМСАНДУ
УЛИЦА "РАКИТОВЕЦ" №10
ГРАД ПЕРНИК

Уведомяваме Ви, на основание чл.134, ал.6 от ЗУТ, че е издадена скица с виза за проектиране с
изх.№94-01-21891/3/04.12.2018г. от Дирекция "ЦАУ Освобождение".
Визата е издадена за УПИ ІХ-594, кв.4, по плана на кв.Ветрен, поземлен имот с идентификатор по КК
07079.702.651 и е изложена в стая № 19 - II-ри етаж в сградата на Дирекция"ЦАУ Освобождение",
ж.к"Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с нея всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа.
На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ, като заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ можете за обжалвате
издадената скица с виза чрез Община Бургас пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от
датата на получаване на настоящото съобщение. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

8000 Бургас, ул.
"Александровска" 26
Единен номер за сигнали: *5656
Горещи телефони:
056 841 560; 0885 009670;
Можете да натиснете върху номера за безплатно обаждане факс: 056 841314
e-mail: obshtina@burgas.bg
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Стратегическо развитие, международно сътрудничество и дигитализация
Финанси, бюджет и икономика
Образование
Култура

Превенции и младежки политики
Здравеопазване и социални дейности
Околна среда
Туризъм и спорт
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