
                                                                                       

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание 

чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава: 

 С Решение №469 от 17.11.2016г. Общински съвет – Сливен  разрешава 

изработването на проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на 

техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните 

образувания за трасе на водопровод от водоем в имот 053009, местност“Гючмя“, з-

ще с.Гергевец, общ.Сливен до   северната регулационна граница на с.Крушаре, 

общ.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране. 

 С Решение №470 от 17.11.2016г. Общински съвет – Сливен  разрешава 

изработването на проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на 

техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните 

образувания за водопровод от регулационните граници  на с.Гавраилово, 

общ.Сливен до водостопанско съоръжение в имот 14275.65.630,   з-ще 

с.Гавраилово, общ.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране. 

С Решение №471 от 17.11.2016г. Общински съвет – Сливен  разрешава 

изработването на проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на 

техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните 

образувания за въздушен електропровод от съществуващ стълб №55 на ВИ“2“ от 

ТП“Ябълка“ до имот 67338.434.171, местност „Плоски рът“, землище гр.Сливен и 

преминаващ през имот 67338.434.199 с НТП „За друг поземлен имот за движение и 

транспорт“, общинска собственост, в същото землище и одобрява задание за 

неговото проектиране. 

С Решение №472 от 17.11.2016г. Общински съвет – Сливен  разрешава 

изработването на проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на 

техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните 

образувания за трасе на отводнителен канал в обхвата на имот 000471, НТП 

„Полски път“, з-ще с.Бозаджии, общ.Сливен и одобрява задание за неговото 

проектиране. 

С Решение №474 от 17.11.2016г. Общински съвет – Сливен  разрешава 

изработването на проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на 

техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните 

образувания за трасе на ел.кабел НН от съществуващ БКТП в ПИ 67338.8.30, 

местност“Рамануша“, з-ще гр.Сливен до ПИ 67338.35.73, местност „Сливенски 

кър“, землище гр.Сливен, отреден „За складова база за строителни материали“ и 

одобрява задание за неговото проектиране. 

С Решение №475 от 17.11.2016г. Общински съвет – Сливен  одобрява 

задание за проектиране и разрешава изработването на проект за ПУП за поземлен 

имот 47980.28.11 в м.“Мешата“,  землището на с.Мечкарево, общ.Сливен за 

разширение на съществуващ гробищен парк в поземлен имот 47980.501.451 в 

м.“Мешата“,  землището на с.Мечкарево, общ.Сливен с цел преотреждане на имота 

„За разширение на съществуващ гробищен парк“. 

С Решение №478 от 17.11.2016г. Общински съвет – Сливен  одобрява 

задание за проектиране и разрешава изработването на проект за ПУП за поземлени 

имоти 000260, 000261, 048015, 048016 и 057004 за разширение на съществуващ 

гробищен парк в поземлен имот 000180,  землището на с.Панаретовци, 

общ.Сливен. 


