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

ал.2 от ЗУТ, съобщава: 

 С Решение №1280 от 30.08.2018г. Общински съвет – Сливен  одобрява задание за 

проектиране и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план за 

поземлени имоти с идентификатори 67338.435.35 и 67338.435.36, местността „Бадемлика“, 

землище гр.Сливен . 

 С Решение №1281 от 30.08.2018г. 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 трасета 

на водопровод и ел.кабел от регулационните граници на с.Глушник, за захранване на ПИ 

002154, местност „Средната пътека“,  з-ще с.Глушник, общ.Сливен, отреден „За винарска 

изба“ и засягащи ПИ 002164, собственост на юридическо лице, в същото землище, и 

одобрява задание за тяхното проектиране. 

 С Решение №1282 от 30.08.2018г. 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 eл.кабел НН от електромерно табло, находящо се на северозападната граница на ПИ 

67338.48.54, до ново ел.табло на североизточната граница на ПИ 67338.48.55, 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 и одобрява задание за неговото проектиране. 

 С Решение №1283 от 30.08.2018г. 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 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 и 

одобрява задание за неговото проектиране. 

 С Решение №1284 от 30.08.2018г. Общински съвет – Сливен  одобрява задание за 

проектиране и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план за ПИ 

000269, находящ се в землището на с.Струпец, община Сливен. 

 С Решение №1285 от 30.08.2018г. Общински съвет – Сливен  одобрява задание за 

проектиране и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план за ПИ 

066021, находящ се в землището на с.Струпец, община Сливен. 

 С Решение №1287 от 30.08.2018г. Общински съвет – Сливен  одобрява задание за 

проектиране и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план за складова 

база за съхранение на селскостопанска техника в ПИ 000190, находящ се в землището на 

с.Сотиря, община Сливен. 

 С Решение №1288 от 30.08.2018г. Общински съвет – Сливен  одобрява задание за 

проектиране и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план за ПИ с 

проектен номер 103032, местност „Хасаря“, землище с.Струпец, община Сливен с цел 

преотреждане на територията от горска в „Каменна кариера“. 

 

 

 

 

 

 

 


