
 

 

ОБЯВЛЕНИE 

във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, 

по повод съобщение  изх.№ОРД 03-266 от 08.05.2018г. 

за издадена заповед №РД-15-2254 от 22.08.2018г. на 

кмета на Община Сливен 
 

        Дирекция ”Устройство на територията” при Община Сливен, на 

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

Поземлен Имот /ПИ/ 67338.534.62 по КК на гр.Сливен - ЦГЧ, гр.Сливен, 

пл.”Хаджи Димитър” №11 – собственост на :  

Обект №32 - Антон Йорданов Големанов - с постоянен и настоящ 

адрес: гр.Сливен, кв.”Клуцохор” №1, вх.Ж, ап.11 

Обект №24 - Али Амир Хюсеин Джавиди Мощтахин - с постоянен и 

настоящ адрес: гр.Сливен, ул.”Ал.Стамболийски” №1, вх.Б, ап.18 

Обект №25 - Стоилка Димитрова Митева и Димитър Иванов Митев 

- с постоянен и настоящ адрес: гр.Сливен, кв.”Сини камъни” №20, вх.А, 

ап.44 

Поземлен Имот /ПИ/ 67338.534.9 по КК на гр.Сливен - ЦГЧ, гр.Сливен, 

пл.”Хаджи Димитър” №9 – собственост на :  

Обект №27 – НЕИЗВЕСТЕН 

          Обект №28 – Светла Ивова Петрова - с постоянен и настоящ адрес: 

гр.Сливен, ул.”Йосиф Щросмайер” №6 

         Съобщението поставихме на видно място в Община Сливен и залепихме 

на входната врата на Поземлен Имот /ПИ/ 67338.534.62 по КК на гр.Сливен , 

кв.732 /стар 137б/ по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, с административен адрес на 

имота: гр.Сливен, пл.”Хаджи Димитър” №11, и на входната врата на 

Поземлен Имот /ПИ/ 67338.534.9 по КК на гр.Сливен , кв.732 /стар 137б/ по 

плана на ЦГЧ - гр.Сливен, с административен адрес на имота: гр.Сливен, 

пл.”Хаджи Димитър” №9, с което обявихме на заинтересованите лица по 

чл.131 от ЗУТ, че със Заповед № РД-15-2254 от 22.08.2018г. на Кмета на 

Община Сливен е одобрено Частично Изменение на  Подробен устройствен 

план /ПУП/ в част  План за регулация /ПР/, за обхвата на Урегулиран 

Поземлен Имот /УПИ/ ІІ-62 „За търговия, офиси и обществено обслужване”, 

кв.732, 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. 

 

 


