
 
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 

трасе на водопровод от разпределителна шахта в ПИ 67338.301.190, местност 

Кешлика, землище гр.Сливен до западната регулационна граница на гр.Сливен, 

преминаващ през ПИ 67338.301.190, НТП „иглолистна гора“, държавна 

собственост, местност Кешлика, землище гр.Сливен. На основание чл.128, ал.5 

ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ /бр.4 от 

11.01.2019г./ заинтересованите 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 

трасе на довеждащ водопровод от апаратна камера в ПИ 67338.302.170/язовир 

„Асеновец“/, землище гр.Сливен до северозападната регулационна граница на 

гр.Сливен, преминаващ през местностите Боготово, Предела, Асеновско дефиле, 

Абланово, Добрев рът и Манастирското, землище гр.Сливен. На основание чл.128, 

ал.5 ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ /бр.4 от 

11.01.2019г./  заинтересованите 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 

трасе на eл.кабел НН от съществуващ КРШ1 на ТП“Лукойл“, извод СН“Обходен“, 

подстанция “Комуна“, находящ се на североизточната граница на ПИ 67338.48.3, 

до ново ел.табло на северозападната граница на ПИ 67338.48.54, отреден „За сервиз 

и складова база за селскостопанска техника”, и преминаващ през ПИ 67338.48.34 с 

НТП „полски път“, общинска собственост, всички в местност “Сливенски кър“, 

землище гр.Сливен. На основание чл.128, ал.5 ЗУТ, в едномесечен срок от 

обнародването в „Държавен вестник“ /бр.108 от 29.12.2018г./ заинтересованите 

лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската 

администрация. 

 


