
 

                                                                                       

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

ал.2 от ЗУТ, съобщава: 

С Решение №247 от 26.05.2016г. 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 пътна връзка в имот с проектен идентификатор 67338.832.79 /част от ПИ 

67338. 832.77/, представляващ полски път, публична общинска собственост, за 

осигуряване на транспортен достъп до ПИ 67338.832.7, в който ще бъде реализирано 

инвестиционно намерение „Автокъща и автосервиз“, местност ”Къра”, з-ще гр.Сливен и 

одобрява задание за неговото проектиране. 

С Решение №250 от 26.05.2016г. 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 ЖР стълб №72 на ВЛ 20кV „Качулка“ в ПИ 

67338.301.216, местност „Манастирското“, з-ще гр.Сливен до нов БКТП в ПИ 

67338.302.100, отреден „За дървопреработвателна дейност“, местност „Асеновско 

дефиле“, землище гр.Сливен и преминаващ през имоти 67338.301.216,  местност 

„Манастирското“ с НТП „Широколистна гора“ и 67338.302.104, местност“Асеновско 

дефиле“, с НТП „За път от републиканската пътна мрежа“ в същото землище и одобрява 

задание за неговото проектиране. 

С Решение №253 от 26.05.2016г. 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 водопроводно отклонение от точка на водовземане – съществуващ 

водопровод в ПИ 67338.832.77/проектен идентификатор 67338.832.78/ до ПИ 67338.832.7, 

в който ще бъде реализирано инвестиционно намерение „Автокъща и автосервиз“ и 

преминаващ през ПИ 67338.832.77, с НТП „Полски път“, общинска собственост, местност 

”Къра”, з-ще гр.Сливени одобрява задание за неговото проектиране. 

С Решение №254 от 26.05.2016г. 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 ТП“КЗС“, разположен на южната регулационна граница на 

с.Чокоба, общ.Сливен, до ПИ 102012, стопански двор, местност “До могилите“, землище 

с.Чокоба, общ.Сливен и преминаващ през общински имоти 102098, местност“Мешака“, с 

НТП „Полски път“ и 000140, местен път SLV2081 в същото землище и одобрява задание 

за неговото проектиране. 

 
 


