
 

Община Сливен, на основание чл.128 ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 

ПУП–парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на 

ел.кабел 1кV от ТП “Трилистник-0“, извод СрН „Обходен“, ПС „Комуна“, находящ се в 

ПИ 67338.8.30, местност „Рамануша“, до ПИ 67338.48.29, местност „Сливенски кър“, за 

осъществяване на инвестиционно намерение „За автосервиз и автокъща“, и преминаващ 

през следните имоти: ПИ 67338.8.59, местност „Рамануша“, НТП “полски път“; ПИ 

67338.48.34, НТП “полски път“; ПИ 67338.48.35, НТП “дере“ и ПИ 67338.48.36, НТП 

“първостепенна улица“, всички в землище гр.Сливен. 

На основание чл.128, ал.5 ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен 

вестник“ /бр.64 от 03.08.2018г./, заинтересуваните лица могат да направят писмени 

възражения по проекта до общинската администрация.  

 

 

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект 

за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън 

границите на населените места и селищните образувания за водопроводно отклонение от 

съществуващ водопровод, находящ се в ПИ 67338.8.59, местност „Рамануша“, до ПИ 

67338.48.29, местност „Сливенски кър“, за осъществяване на инвестиционно намерение  

„За автосервиз и автокъща“, и преминаващ през следните имоти: ПИ 67338.8.59, местност 

„Рамануша“ с НТП “полски път“; ПИ 67338.48.34 с НТП “полски път“; ПИ 67338.48.35 с 

НТП “дере“ и ПИ 67338.48.36 с НТП “първостепенна улица“, всички в землище 

гр.Сливен. 

На основание чл.128, ал.5 ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен 

вестник“ /бр.64 от 03.08.2018г./, заинтересуваните лица могат да направят писмени 

възражения по проекта до общинската администрация.  

 

 

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект 

за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън 

границите на населените места и селищните образувания за пътна връзка в имот с 

проектен идентификатор 67338.48.63 (образуван от имот с идентификатор 67338.48.34) по 

кадастралната карта на гр.Сливен, с НТП „полски път“, за осигуряване на транспортен 

достъп до поземлен имот с идентификатор 67338.48.29, за осъществяване на 

инвестиционно намерение  „За автосервиз и автокъща“, местност „Сливенски кър“, 

землище гр.Сливен. 

На основание чл.128, ал.5 ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен 

вестник“ /бр.64 от 03.08.2018г./, заинтересуваните лица могат да направят писмени 

възражения по проекта до общинската администрация.  

 

 

 


