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Объявления и сообщения

Публикувано на 01.04.2013год.
На 09 април 2013г. от 9.30 часа в стая №105 в Община Бургас ще се проведе
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заседание на Комисията по чл.56 от ЗУТ, на което ще бъдат разгледани и
класирани инвестиционни предложения на заявители, кандидатстващи за
позиции №2 и №4 от одобрената от главния архитект сезонна схема за 2013г.
за разполагане на преместваеми обекти в ТД "Освобождение“.

Заседание на Комисията по реклама на 30.08.2012г. (четвъртък)
На 30.08.2012 г. (четвъртък) в 09,30 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, стая
№ 105 ще се проведе заседание на Комисията по реклама, на което ще бъдат отворени, разгледани и
класирани постъпилите инвестиционни предложения по чл.31, ал.3 от Наредбата за рекламната и
информационна дейност на територията на Община Бургас/НРИДТОБ/.

Публикувано на 22.02.2012 г.
Във връзка с продължаване сесията на Общински съвет-Бургас на 23.02.2012г., заседанието на
Комисията по реклама, насрочено за същата дата се отлага за 01.03.2012г. в 9,30 часа в стая №105 в
сградата на Община Бургас: ул. "Александровска" №26.

Публикувано на 16.02.2012 г.
На 23 февруари 2012 г. от 9.30 часа в стая №105 в Община Бургас ще се проведе заседание на
Комисията по реклама на което ще бъдат разгледани инвестиционни предложения по чл.31 от
НРИДТОБ.

Публикувано на 03.01.2011 г.
Във връзка с влизане в сила на приетата на заседание на Общински съвет - Бургас - Протокол № 43 от
09.12 и 14.12.2010 година Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община
Бургас, след изтичане на сроковете по чл.45 от ЗМСМА, списъкът със свободните позиции за поставяне
на рекламно-информационни елементи, по чл.27 ал.2 от цитираната наредба ще бъде обявен на
10.01.2011 год.
Дирекция "Икономика и стопански дейности"

Публикувано на 5 февруари 2010 г.
На 9 февруари 2010 г. от 9.30 часа в стая №105 в Община Бургас ще се проведе заседание на
Комисията по реклама на което ще бъдет рагледани инвестиционни предложения по чл.42 от
НПОРИДТОБ.

Публикувано на 5 март 2009 г.
Уведомяваме Ви, че поради предстояща реконструкция, считано от 13.03.2009г. ще бъде
преустановено приемането на заявления за разполагане на рекламно-указателни табели на
ул."Александровска", ул."Богориди", ул."Константин Величков" ул."Цар Симеон І", ул."Кирил и Методий"
и ул "Тодор Грудов", в участъка между кръстовището за гр.Созопол и първата отбивка за к-с "Меден
рудник", за неопределен срок, до приключване на строително-монтажните дейности.
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