
 

 

 

ОБЯВЛЕНИE 

във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, 

по повод съобщение  изх.№ОРД 03-428 от 12.07.2018г. 

за издадена заповед №РД-15-1977 от 11.07.2018г. на 

кмета на Община Сливен 

 
 

        Дирекция ”Устройство на територията” при Община Сливен, на 

основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на: 

 

Собственици на жилища с адрес: гр.Сливен, ул.”Одрин” бл.13, вх.Б  

Ап.9 собственост на Елин Райчев Димов, с постоянен и настоящ адрес: 

гр.София, р-н „Триадица”, ж.к.”Гоце Делчев” бл.107, ап.12,  

Ап.12 собственост на Атанас Янков Каракачанов, с постоянен и настоящ 

адрес: гр.Сливен, ул.”Габрово” бл.1, вх.Б, ап.5 

Ап.13 собственост на Мартин Изетов Изетов, с постоянен и настоящ адрес: 

гр.Сливен, ул.”Одрин” бл.13, вх.Б, ап.13,  

Ап.14 собственост на Силвия Христова Банчева, с постоянен и настоящ 

адрес: гр.Сливен, бул.”Хаджи Димитър” бл.31, вх.А, ап.12 и Петко Христов 

Калайджиев, с постоянен и настоящ адрес: гр.Сливен, ул.”Одрин” бл.13, вх.Б, 

ап.14, 

 

Собственици на жилища с адрес: гр.Сливен, ул.”Йосиф Щросмайер” бл.21, 

вх.Б 

Ап.1 собственост на Димитър Петров Иванов, с постоянен и настоящ адрес: 

с.Кривина, общ.Столична, ул.”Свети Спас /26-та/” №16,  

Ап.5 собственост на Стоянка Петрова Чорбаджиева - Христова, с 

постоянен и настоящ адрес: гр.Варна, ул.”Подвис” бл.30, вх.А, ап.49 и 

Марияна Флори Христова - Коцева, с постоянен и настоящ адрес: 

гр.Сливен, бул.”Христо Ботев” бл.45, вх.А, ап.21,  

Ап.6 собственост на Аско Найденов Тасков, с постоянен и настоящ адрес: 

гр.Сливен, ул.”Йосиф Щросмайер” бл.21, вх.Б, ап.6,  

Ап.11 собственост – неизвестен 

 

Собственици на жилища с адрес: гр.Сливен, ул.”Иван Вазов” №20 

Ап.1 собственост – неизвестен 

 

Собственици на жилища с адрес: гр.Сливен, ул.”Йосиф Щросмайер” №.25  

Ап.5 собственост на Цветанка Николова Мечкова и Иван Василев 

Иванов, с постоянен и настоящ адрес: гр.Сливен, ул.”Йосиф Щросмайер” 

№25, ап.1,  



Гараж.6 и гарсониера собственост на Гергина Георгиева Стефанова, с 

постоянен и настоящ адрес: гр.Сливен, ул.”арх.Йордан Йорданов” бл.13, вх.Б, 

ап.8 и Милена Стефанова Тодорова, с постоянен и настоящ адрес: гр.Сливен, 

ул.”Иван Вазов” №20, ап.1 

Ап.2 собственост на Божидара Панайотова Вълканова, с постоянен и 

настоящ адрес: гр.Сливен, ул.”Йосиф Щросмайер” №25, ап.2,  

 

Собственици на жилища с адрес: гр.Сливен, ул.”Иван Вазов” №18, вх.В 

Ап.1,2 и 8 собственост на Пеньо Димов Пенев, с постоянен и настоящ адрес: 

гр.Сливен, ул.”Д-р Миркович” №1, вх.А, ап.4,  

         Съобщението поставихме на видно място в Община Сливен и залепихме 

на входните врати на Поземлени Имоти /ПИ/ 70, 73, 74, 184 и 69, кв.152 по 

плана на ЦГЧ- гр.Сливен, с което обявихме на заинтересованото лице по 

чл.131 от ЗУТ, че със Заповед № РД-15-1977 от 11.07.2018г. на Кмета на 

Община Сливен е одобрено Частично Изменение на  Подробен устройствен 

план /ПУП/ за обхвата на Урегулиран Поземлени Имоти /УПИ/ V-„За 

жилищно строителство” и УПИ VІ- „За жилищно строителство”, кв.152, по 

плана на ЦГЧ - гр.Сливен в част  План за регулация /ПР/. 

           Лицата не могат да бъдат открити на постоянен и настоящ адрес, на 

които са се  регистрирали. 

        На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от 

съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез 

общинската администрация до Административен съд - Сливен. 

 

 


