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ДО Всички собственици и носители на ограничени вещни права на
жилищна сграда с административен адрес: ж.к. „Лазур", ул.
„Перущица" №19
Публикувано на: четвъртък, 16 май 2019
Валидно до: четвъртък, 30 май 2019, 15:25

Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 6-"З"/16.04.2019г. на Дирекция ЦАУ "Зора"
за строеж: "Преустройство за разделяне на апартамент с ид. 07079.607.332.2.39 в жилищна
сграда с ид. 07079.607.332.2 на две самостоятелни жилища", находящ се в УПИ I-628, 692, 670,
кв.24 по плана на ж.к. "Лазур", ПИ с ид. 07079.607.332 по КК на гр.Бургас.

Публикувано на: четвъртък /16.05.2019г./
Валидно до: четвъртък /30.05.2019г./

ДО
Всички собственици и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда с
административен адрес: ж.к. "Лазур", ул. "Перущица" №19

Изх.№94-01-11649/2/16.05.2019г.

Уведомяваме Ви, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, че е издадено Разрешение за строеж №
6-"З"/16.04.2019г. на Дирекция ЦАУ "Зора" за строеж: "Преустройство за разделяне на апартамент с ид.
07079.607.332.2.39 в жилищна сграда с ид. 07079.607.332.2 на две самостоятелни жилища", находящ се
в УПИ I-628, 692, 670, кв.24 по плана на ж.к. "Лазур", ПИ с ид. 07079.607.332 по КК на гр.Бургас, с
административен адрес: ж.к. "Лазур", ул. "Перущица" №19.

На основание чл.149 и чл.215, ал.1 от ЗУТ, Разрешението за строеж подлежи на обжалване пред
Дирекцията за национален и строителен контрол чрез Община Бургас в 14 - дневен срок от датата на
получаване на настоящото съобщение.

Същото е изложено в стая №217 на Дирекция "ЦАУ Зора" всеки ден от 8,30 до 12,30ч.
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Справка на тел. 056/83-76-16

Илияна Иванова
Гл. специалист в отдел ГАТИ

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

Строителство, инвестиции и регионално развитие
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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Всички права запазени!
Община Бургас ©2008-2021 | Условия за използване | Защита на личните данни | Достъпност на
съдържанието
Web Design and support: NK SOFTWARE
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