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Съобщение за изготвен проект за подробен устройствен планпарцеларен план
Публикувано на: четвъртък, 18 април 2019
Валидно до: четвъртък, 02 май 2019, 12:17
ОБЩИНА БУРГАС
ДО
СТИЛИАН МАНОЛОВ КАСЪРОВ
ГР.БУРГАС, УЛ."ГЕНЕРАЛ ГУРКО"№27, ЕТ.2

Уведомяваме, Ви че е изготвен проект за подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за
утвърждаване на трасе на довеждащ път до ПИ с идентификатори 07079.2.1615, 07079.2.16.17,
07079.2.1618, 07079.2.1619, 07079.2.1620 и 07079.2.1628 по КК на гр.Бургас, в границите на
устройствена зона 07079/22 по действащ ОУП на гр.Бургас, обвързан с ПУП-ПП за трасе на обходен път
на гр.Бургас - I етап от км.230 + 700 на път I-9 "Сарафово-Бургас" до км 493+550 на път I-6 "Ветрен Бургас" и локални платна
Същият е изложен в сградата на Община Бургас, ет.4, ст.409 и можете да се запознаете с него всеки
ден от 8.30 до 12.30. тел. за връзка 056/907 286
На основание чл.128,ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат за направят писмени възражения и
искания по проекта до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

Гл. специалист:........................
И.Петракиева

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
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