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Съобщение до „ТИ ЕС ВИ 2018" ЕООД
Публикувано на: сряда, 28 август 2019
Валидно до: сряда, 11 септември 2019, 14:28
Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на:
"ТИ ЕС ВИ 2018" ЕООД, ЕИК 205085280, с управител Христина Иванова Аврамова, седалище и адрес на
управление: гр.Бургас, ж.к."Славейков", бл.65, вх.1, ет.8, ап.22 за издадена Заповед № 1761/01.07.2019г.
на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас.
Във връзка с проведено административно производство по реда на чл. 178, ал. 1 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ) е издадена Заповед № 1761/01.07.2019г. на Зам.-кмет по
"Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за забрана достъпа и ползването
на строеж: ""Преустройство на магазин за плодове и зеленчуци - СОС с идентификатор
07079.602.242.1.125 в ЗОХ и обединяването му с кафе-аперитив - СОС с идентификатор
07079.602.242.1.124 по КК на гр.Бургас", находящ се в партера на бл.46, ж.к."Славейков", гр.Бургас, в
УПИ I, кв.19 по плана на к/с"Славейков", гр.Бургас.
Със Заповед № 1761/01.07.2019г. е определен 14 (четиринадесет)-дневен срок за доброволно
изпълнение от датата на връчването й, като в същия срок се вземат мерки за обезопасяване на строежа
и опразването му от всички вещи и материали.
Заповед № 1761/01.07.2019г. подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ чрез Община
Бургас пред Административен съд - гр.Бургас в 14-дневен срок, считан от датата на съобщаването й.
За запознаване със Заповед №1761/01.07.2019г., заповядайте в същия срок в Дирекция "ЦАУ
Освобождение", Община Бургас (гр.Бургас, ж.к."Славейков", до бл.49), стая №27.

Дирекция "ЦАУ Освобождение"
Гл.експерт КСВЕ - инж.Катя Николова

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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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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