
 

 

 

ОБЯВЛЕНИE 

във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, 

по повод съобщение  изх.№ОРД 03-438 от 17.07.2018г. 

за издадена заповед №РД-15-2020 от 16.07.2018г. 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 в УПИ VІ-104, кв.356, с адрес: гр.Сливен, 

ул.”Балатон” №14а, ул.”Балатон” №14б, ул.”Балатон” №16 и ул.”Бр.Шкорпил” 

№25  

 

Христо Щерев Николов, с постоянен и настоящ адрес: гр.Сливен, 

ул.”Балатон” №14а,  

Диан Георгиев Йонков, с постоянен и настоящ адрес: гр.Сливен, 

ул.”Балатон” №16,  

Маргарита Николова Петрова, с постоянен и настоящ адрес: гр.Сливен, 

ул.”Балатон” №16,  

Ангелина Христова Николова, с постоянен и настоящ адрес: гр.Сливен, 

ул.”Балатон” №14б,  

Панайот Вангелов Николов, с постоянен и настоящ адрес: гр.Сливен, 

ул.”Балатон” №14б,  

 

Собственици на УПИ ІХ-108, кв.356 с адрес: гр.Сливен, ул.”Ропотамо” №29 

 

Георги Димитров Кабаджов, с постоянен и настоящ адрес: гр.Сливен, 

ул.”Ропотамо” №29,  

Стоян Георгиев Стоянов, с постоянен и настоящ адрес: гр.Сливен, 

ул.”Ропотамо” №29,  

Даниела Великова Стоянова, с постоянен и настоящ адрес: гр.Сливен, 

ул.”Ропотамо” №29,  

         Съобщението поставихме на видно място в Община Сливен и залепихме 

на входните врати на Поземлени Имоти /ПИ/ 104 и 108, кв.356 по плана на 

кв.”Ново село”, гр.Сливен, с което обявихме на заинтересованите лица по 

чл.131 от ЗУТ, че със Заповед № РД-15-2020 от 16.07.2018г. на Кмета на 

Община Сливен е одобрено Частично Изменение на  Подробен устройствен 

план /ПУП/ в част ПР и ПЗ, за обхвата на Урегулиран Поземлени Имоти /УПИ/ 

ІХ-108 и УПИ Х-109, кв.356, по плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен, като се 

променя местоположението на регулационната граница между УПИ ІХ-108 и 



УПИХ-109 с поставянето и по имотната такава и се променя отреждането на 

двата УПИ в „За ниско жилищно застрояване и обществено обслужване” и 

УПИ Х-109 променя индекса си на Х-166. 

           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. 

 

 


