
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        Община Малко Търново на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на всички 
заинтересувани лица, че е изготвен парцеларен план за трасе на обект „Път, попадащ в 
ПИ  46663.10.216”.  Трасето  преминава  през  имоти  с  №  46663.10.75,  46663.10.79, 
46663.10.80,  46663.10.85,  46663.10.130,  46663.10.132,  46663.10.216,  46663.10.557, 
46663.10.1404.
         В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал. 
5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта до Общинска администрация

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Община Малко Търново на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на всички 
заинтересувани  лица,  че  е  изготвен  парцеларен  план  за  трасе  на  обект  „Външно 
електрозахранване  на  приемно-предавателна  станция  за  оборудване  на  GSM/UMTS 
оборудване № BS 3255 на „БТК” АД, находяща се в ПИ № 000713 в землището на с. 
Бръшлян, община Малко Търново,  област Бургас, чрез монтаж на МТТ /Метално табло 
трансформатор/ и полагане на кабел НН. Трасето преминава през имоти с № 0.894 и 
0.391.
           В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал. 
5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта до Общинска администрация.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

             Община Малко Търново на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на всички 
заинтересувани лица, че е изготвен парцеларен план за трасе на обект „Изграждане на 
туристическа  инфраструктура  до  тракийска   куполна  гробница,  ПИ  46663.80.957  и 
46663.75.1020,  местността  „Мишкова  нива”,  землище  гр.  Малко  Търново”.  Трасето 
преминава през имоти с № 46663.75.112, 46663.75.306, 46663.75.1020, 46663.75.1021, 
46663.79.2,  46663.80.95,  46663.80.103,  46663.80.114,  46663.80.115,  46663.80.116, 
46663.80.116,  46663.80.118,  46663.80.120,  46663.80.163,  46663.80.195,  46663.80.238, 
46663.80.256, 46663.80.260, 46663.80.825, 46663.80.926, 46663.80.957, 46663.80.958.
            В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до Общинска администрация.


