
 

                                                                                                                                                       
 

 

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, 

ал.2 от ЗУТ, съобщава: 

С Решение №298 от 30.06.2016г. 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 

изграждане на ел.кабел 1кV от съществуващ БКТП, находящ се в урбанизирана територия 

– кв.10а, Промишлена зона, гр.Сливен, до ПИ 67338.832.50, отреден „За предприятие за 

преработка на плодове и зеленчуци“, местност „Къра“, землище кв.“Речица“, гр.Сливен и 

преминаващ през имот 67338.832.75 с НТП „Полски път“ в същото землище и одобрява 

задание за неговото проектиране. 

С Решение №303 от 30.06.2016г. 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 

изграждане на ел.кабел 1кV от съществуващ стълб на ВИ“1“ от ТП“КЗС“, находящ се в 

урбанизираната територия на с.Чокоба, общ.Сливен до имотната граница на ПИ 041032, 

местност „Над шехларя“, землище с.Чокоба, общ.Сливен и преминаващ през имот 000156 

с НТП „Полски път“ в същото землище и одобрява задание за неговото проектиране. 

С Решение №304 от 30.06.2016г.Общински съвет - Сливен разрешава 

изработването на проект за ПУП за поземлени имоти 000015, 000016 и 000260 за 

разширение на съществуващ гробищен парк в поземлен имот 000180, землището на 

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

С Решение №305 от 30.06.2016г.Общински съвет - Сливен разрешава 

изработването на проект за ПУП за поземлен имот 000973, местност“Акча армут“, 

землището на с.Градско, общ.Сливен с цел преотреждане на имота в „За обслужващ път и 

площадка за ВиК съоръжения“ и одобрява задание за неговото проектиране. 

С Решение №317 от 30.06.2016г. 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 

изграждане на ел.кабел 20кV от съществуващ стълб 18/17 от ВЛ 20кV“Летище“ на 

ПС“ТЕЦ“, до нов БКТП в ПИ 67338.107.12, отреден „За метанстанция“, местност 

„Чобанка“, землище гр.Сливен и преминаващ през имот 67338.107.40 в същото землище и 

одобрява задание за неговото проектиране. 
 

 


