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СЪОБЩЕНИЕ ДО НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ТОДОРОВ
Публикувано на: четвъртък, 30 юли 2020
Валидно до: четвъртък, 13 август 2020, 17:01
ДО
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ТОДОРОВ

Уведомяваме Ви, че и издадена Заповед №958/23.04.2020г. на Заместник-кмет "Строителство,
инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на Подробен устройствен план План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.6.1596 по КК на гр. Бургас,
/бивш имот пл.№055010, бивша местност "Кладенеца", бивше землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас
по недействаща КВС/, в устройствена зона 7/Смф по действащ ОУП на гр. Бургас, в предвиденото
разширение на населеното място, с който за ПИ се обособява нов УПИ VII-1596 на площ от 56 872 кв.м.,
отреден за ПИ с идентификатор 07079.6.1596, с функционално отреждане "за складова база за
промишлени стоки и представителен магазин", с предвидено ново свободно основно застрояване,
посочено с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационните граници,
с установяване на показатели за застрояване за устройствена зона 7/Смф, както следва: височина - до
10 м. /3ет./, К плътност - до 80%, Кинт - до 2.5, П озеленяване - мин. 20% и паркиране в УПИ, посочени в
матричен и табличен вид в графичната част, съгласно черните, червени и сини линии, надписи и
условните цветове върху план, който е неразделна част от заповедта.
Заповедта е изложена в стая №20 на "ЦАУ Освобождение", всеки четвъртък и петък от 8.30 до 12.30
часа. Телефон за справки 056/ 860913 и 056/ 580103.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по
"Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас пред административен съд -град
Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

ИНЖ. РУМЯНА ОРБОВА
Главен специалист в Дирекция УТ, отдел УПА
Община Бургас

8000 Бургас, ул.
"Александровска" 26
Единен номер за сигнали: *5656
Горещи телефони:
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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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