Скоро започва изграждане на улица с тротоари към бл.
333 в „Меден рудник“
Четвъртък, 18 Март 2021

Община Бургас продължава с поетапното изграждане на нормална инфраструктура в районния център
на к-с „Меден рудник“. В разгара на пролетта, когато температурите се повишат трайно и асфалтът
съхне бързо, ще започне строителство на малка улица, по която от основната пътна артерия на
комплекса – булевард "А.Г. Коджакафалията" – ще може да се пътува в посока бл. 333 и района в
близост. Проектът включва още изграждане на тротоари и монтиране на ново осветление.
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Общината ще продължи поетапно да изгражда второстепенната улична мрежа, обслужваща
жилищните сгради в районния център. Улиците се проектират на основание предвижданията по
градоустройствен план за комплекса и се подвързват към съществуващите транспортни връзки, с цел
оптимизиране на трафика и осигуряване на безопасно движение на пешеходци и транспортни средства.

* Предисторията:
Строителството в районния център на „Меден рудник“ стартира малко след 2000-та година, когато
свободните тогава терени със статут на земеделски земи бяха възстановени на собствениците. Стигна
се до интензивно строителство на кооперации, но без да им бъде осигурено никакво инфраструктурно
обезпечаване. Подземните технически мрежи, ВиК и електрическо захранване се изградиха "на парче",
а терените, предвидени за улици и зелени пространства, останаха в собственост на частни лица собствениците на бившите ниви.
От 2010 година Община Бургас провежда последователна политика за решаване на многото проблеми,
свързани с инфраструктурното обезпечаване на тази жилищна зона на к-с "Меден рудник". Беше
направено пълно обследване на собствеността, проведоха се тежки и продължителни процедури по
отчуждаване на частите от имоти, предвидени за изграждане на улици. Само за това Община Бургас
изхарчи над половин милион лева. През последните години беше доизградена и голяма част от ВиК
мрежата в районния център - с външни средства по проект за рехабилитация на водоснабдителната и
канализационна мрежа на квартала.
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