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Съобщение за обнародвано съобщение в Държавен вестник бр.42
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СЪОБЩЕНИЕ
ОТ

ОБЩИНА

БУРГАС

В Държавен вестник бр.42 от 28.05.2019г. са обнародвани:

- Съобщение за изработен ПУП-ПР на кв.19 и кв.36 по плана на ж.к."Лазур", гр.Бургас, с което да се
измени конфигурацията на обслужваща улица от о.т.135 - о.т.133 като и се обособят двустранен
тротоар и нов крайуличен паркинг, като част от уличната регулация, да се измени конфигурацията на
обслужваща улица с о.т.135 - о.т.136 - о.т.176 - о.т.177а /част от ул."Калофер"/ като се обособят
тротоари и нови крайулични паркинги, като част от уличната регулация, в резултат на което се
променят регулационните граници на УПИ V, отреден "за комплексно жилищно строителство", в кв.19 и
УПИ I, отреден "за комплексно жилищно строителство и КОО", в кв.36 по плана на ж.к."Лазур",
гр.Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в ст.409 в сградата на Община Бургас. На основание
чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в
"Държавен вестник".

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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Социални дейности и трудова заетост
Здравеопазване
Околна среда
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