
 

 

ОБЯВЛЕНИE 

във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, 

по повод съобщение  изх.№ОРД 03-545 от 23.08.2018г. 

за издадена заповед №РД-15-2217 от 16.08.2018г. на 

кмета на Община Сливен 
 

        Дирекция ”Устройство на територията” при Община Сливен, на 

основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на:           

Урегулиран Поземлен Имот /УПИ/ І „За комплексно жилищно 

строителство, обществено обслужване и гаражи”, кв.150, по плана на ЦГЧ- 

гр.Сливен, ул.”Александър Стамболийски” бл.1, вх.Г – собственост на :  

Апартамент №2 – Илия Михайлов Куткуров - с постоянен и 

настоящ адрес: гр.Сливен, м-т.”Руините” №56 

Апартамент №8 – неизвестен 

Апартамент №13 – Кръстина Петрова Иванова - с постоянен и 

настоящ адрес: гр.Сливен, кв.”Българка” бл.7, вх.В, ап.18 

Апартамент №15 – Младен Найденов Златков, Лидия Младенова 

Златкова и Евгени Младенов Златков - с постоянен и настоящ адрес: 

гр.София, ул.”Владайска” №47 

Урегулиран Поземлен Имот /УПИ/ І „За комплексно жилищно 

строителство, обществено обслужване и гаражи”, кв.150, по плана на ЦГЧ- 

гр.Сливен, ул.”Александър Стамболийски” бл.1, вх.Б – собственост на :  

Апартамент №1 – неизвестен 

Апартамент №4 – Николай Славейков Ямалиев - с постоянен и 

настоящ адрес: гр.Сливен, ул.”Александър Стамболийски” бл.1, вх.Б, ап.4  

Апартамент №6 – неизвестен 

Апартамент №7 – Ицо Христов Дойнов - с постоянен и настоящ 

адрес: гр.Сливен, ул.”Александър Стамболийски” бл.1, вх.Б, ап.7 

Апартамент №13 – Тодор Колев Липчев - с постоянен и настоящ 

адрес: гр.Сливен, ул.”Александър Стамболийски” бл.1, вх.Б, ап.13 

Апартамент №14 – Атанас Василев Филипов и даниела Атанасова 

Филипова - с постоянен и настоящ адрес: гр.Сливен, ул.”Александър 

Стамболийски” бл.1, вх.Б, ап.14 

Апартамент №15 – Велина Николаева Гяурова - с постоянен и 

настоящ адрес: гр.Бургас, ул.”Св. Климент Охридски” №59, ап.7 

Апартамент №21 – Пламен Богомилов Петкучев - с постоянен и 

настоящ адрес: гр.Сливен, ул.”Александър Стамболийски” бл.1, вх.Б, 

ап.21 

         Съобщението поставихме на видно място в Община Сливен и залепихме 

на входната врата на бл.1, вх.”Б” и „Г”, ул.”Александър Стамболийски”, 

гр.Сливен, находящ се в Урегулиран Поземлен Имот /УПИ/ І „За комплексно 

жилищно строителство, обществено обслужване и гаражи”, кв.150, по плана на 



ЦГЧ- гр.Сливен, с което обявихме на заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, 

че със Заповед № РД-15-2217 от 16.08.2018г. на Кмета на Община Сливен е 

одобрено Частично Изменение на  Подробен устройствен план /ПУП/ в част  

План за регулация и застрояване /ПРЗ/, за обхвата на Урегулиран Поземлен 

Имот /УПИ/ І-„За жилищно строителство, КОО, подземни гаражи и паркинги”, 

кв.150, по плана на ЦГЧ - гр.Сливен. 

           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. 

 

 


