РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2019ГОД.
Разрешение за строеж
№ 1от 02. 01. 2019год.

№ 2 от 03. 01. 2019 год.

Възложител

Обект
“Изпълнение на мерки по енергийна ефективност във връзка с
реализиране на национална програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради на територията на община Сливен бл.17 на кв.”Клуцохор” в гр.Сливен,
„Тераси” към бл.19 на кв.”Република”, гр.Сливен,

№ 3 от 03. 01. 2019год.

„Еднофамилна жилищна сграда”

№ 4 от 10. 01. 2019год.

“Пристройка и надстройка към съществуваща жилищна сграда”

№ 5 от 10. 01. 2019г.

„Жилищна сграда”

№ 6 от 15. 01. 2019 год.

“Жилищна сграда на два етажа”

№ 7 от 15. 01. 2019 год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 8 от 15. 01. 2019год.

„Склад-навес за инвентар”

№ 9 от

„Вилна сграда” и „Склад за инвентар”

15. 01. 2018год.

№ 10 от 16. 01. 2019г.

„Текущ ремонт и монтаж на слънчева инсталация на покрит басейн
на ХІІ-то ОУ”Елисавета Багряна”,

№ 11 от 17. 01. 2019 год.

“Покрито паркомясто”

№ 12 от 17. 01. 2019год.

“Реконструкция, пристройка и надстройка на съществуваща жилищна
сграда”

№ 13 от 21. 01. 2019год.

„Жилищна сграда - пристройка”

№ 14 от 21. 01. 2019год.

„Вилна сграда”

№ 15 от 21. 01. 2019г.

„Преустройство на GSM/UMTS приемо-предавателна станция „Злати
войвода”, SLV0042.А002”,

№ 16 от 23. 01. 2019год.

„Преустройство на тавански помещения в жилищни”

Местонахождение
в УПИ ІІІ-„За КЖС, КОО, търговия и
подземни гаражи”, кв.219 на кв.”Клуцохор” гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.541.13 по КК.
УПИ І–“За жилищно строителство”, кв.326
на кв.”Република”, гр.Сливен, сграда с
идентификатор 67338.516.243 по КК.
в УПИ ХVІ-179, кв.445 по плана на кв.”Ново
село”, гр.Сливен, бул.”Христо Ботев” №4,
имот с идентификатор 67338.530.179
в УПИ ХV–117, кв.378 по плана на кв.”Ново
село”, гр.Сливен, ул.”Братя Шкорпил” №32
в УПИ ХХ-289, кв.72 в местността ”Орта
синур”, СО„Изгрев”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.406.289
в УПИ ХІV-110, кв.453 по плана на кв.”Ново
село”, гр.Сливен, ул.”Стефан Султанов”
№30, имот с идентификатор 67338.555.110
в УПИ VІ-109, кв.12 по плана на с.Биково,
община Сливен
в УПИ І-6768, кв.323, местн. „Моллова
гора”, СО „Изгрев”, землище на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.409.150 по КК
в УПИ ІV-3524, кв.264, местността „Барутни
погреби”, СО „Изгрев”, землище гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.414.111
в УПИ ІІ-„За училище”, кв.588 по плана
на ЖК”Сини камъни” гр.Сливен, сграда с
идентификатор 67338.524.33.1 по КК.
в УПИ ХХІ-365, кв.426 по плана на кв.”Ново
село” на гр.Сливен, ул.”Владислав Очков”
№10, имот с идентифекатор 67338.528.365
в УПИ ХІV–6, кв.336 по плана на
кв.”Република”, гр.Сливен, ул.”Поп
Харитон” №31
в УПИ ХV-137, кв.7 по плана на
с.Драгоданово, община Сливен
в УПИ ІІ-3966, кв.502, местността „Лозарски
връх”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.419.280 по КК
находяща се в ПИ с идентификатор
30990.220.24, м.„Пелит бунар” по КК на
землището на с.Злати войвода, община
Сливен
в ПИ с идентификатор 67338.510.276 по
КК, кв.50 по плана на кв.„Комлука”,
гр.Сливен.

№ 17 от 23. 01. 2019 год.

„Преустройство и промяна предназначението на съществуващи
помещения в игрална зала за хазартни игри с игрални автомати”

№ 18 от 28. 01. 2019г.

„Покривна фотоволтаична централа с мощност до 30кW”

№ 19 от 28. 01. 2019 год.

„Складова сграда”

№ 20 от 30. 01. 2019 г.

„Гараж със склад”

№ 21 от 05. 02. 2019г.

„Покривна фотоволтаична централа с мощност до 30кW”

№ 22 от 05. 02. 2019г.

„Покривна фотоволтаична централа с мощност до 30кW”

№ 23 от 07. 02. 2019 год.

„Изграждане и оборудване на сондажен кладенец и поливни
водопроводи в кв.”Република”, гр.Сливен,

№ 24 от 07. 02. 2019год.

“Пристройка към съществуваща жилищна сграда”

№ 25 от 12. 02. 2019г.

“Разширение на предприятие за производство на имитиращи/сирене/
продукти”

№ 26 от 14. 02. 2019г.

“Пристройка за разширение на съществуваща производственоскладова сграда”

№ 27 от 14. 02. 2019г.

Реконструкция на част от канализационната мрежа в кв.”Даме Груев”,
гр.Сливен - етапно изпълнение на проект „Реконструкция на уличната
канализационна мрежа за блокове №№1,2,3 и 6 в кв.”Даме Груев”,
гр.Сливен”, подобект и първи етап: “Реконструкция на улична
канализационна мрежа за жилищен блок №6 в кв.”Даме Груев”, гр.Сливен
“Ограда”

№ 28 от 15. 02. 2019 год.

29 от 15. 02. 2019год.

„Склад и навес за инвентар”

№ 30 от 18. 02. 2019год.

„Склад за инвентар”

№ 31 от 18. 02. 2019 год.

„Гараж и навес”

№ 32 от 18. 02. 2019 год.

„Изграждане и оборудване на сондажен кладенец”

№ 33 от 19. 02. 2019 год.

„Остъкляване на тераси и лек сенник към апартамент”,

в ПИ 26 от УПИ ІІІ, кв.152 по плана на ЦГЧ
-гр.Сливен, ул.”Александър Стамболийски”
бл.8, вх.А, обект с идентификатор
67338.531..61.1.26 по КК.
в УПИ ІV-368 в кв.60 по плана на
кв.”Речица”,
гр.Сливен,
ул.”Св.Иван
Рилски” № 1
в ПИ № 010003, м. „До Коруча”, землището
на с.Самуилово, община Сливен
в УПИ ІХ-3576, кв.260, местността
„Лозарски връх”, СО„Изгрев”, землище на
гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатор
67338.418.221
в УПИ ІІ кв.53 по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.703.320 по КК.
в УПИ VІІ -144, кв.54 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.512.144 по КК на гр.Сливен.
в
регулационните
граници
на
кв.”Република” - гр.Сливен, кв.кв.326, 327,
328, 330 и 333
в УПИ ІХ–42, кв.369 по плана на кв.”Ново
село”, гр.Сливен, ул.”Владислав Очков”
№55
в УПИ ХІ, кв.10а по плана на Промишлена
зона,гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.601.281 по КК
в УПИ ХІІ-„За складова база за
хранителни и нехранителни стоки”, кв.17
на Промишлена зона, гр.Сливен.
блок №6 в кв.”Даме Груев”, гр.Сливен

на ПИ 108, образуващ УПИ ХХV-108,109,
кв.209 на кв.”Клуцохор”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.546.108 по КК,
ул.”Хаджи Маринка” № 2
в УПИ ІV-114, кв.27 по плана на
с.Калояново, община Сливен
в УПИ ХVІІ-334, кв.24 по плана на
с.Гавраилово, община Сливен, ПИ с
идентификатор 14275.501.701 по КК
в УПИ ХVІ-64, кв.5 по плана на
с.Тополчане, община Сливен
в УПИ XI, кв.10а по плана на „Промишлена
зона”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.601.281 по КК.
УПИ Х-209, кв.149 на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Дрин” №4, ап.7, обект с идентификатор
67338.532.209.2.7 по КК.

№ 34 от 21. 02. 2019год.

„Вилна сграда”

№ 35 от 21. 02. 2019год.

„Жилищна сграда”

№ 36 от 25. 02. 2019 год.

„Преустройство на апартаменти в съществуваща жилищна сграда”

№ 37 от 25. 02. 2019 год.

“Преустройство на съществуващ търговски обект в сладкарница”

№ 38 от 27. 02. 2019г.

„Склад за готова продукция”

№ 39 от 28. 02. 2019г.

„Монтаж на система за утилизиране на отпадна топлина в
съществуваща лаборатория за инфузионни разтвори”
„Изграждане на обслужваща улица между кв.70 и кв.71 по плана на ЦГЧ
на гр.Сливен”

№ 40 от 28. 02. 2019 г.
№ 41 от 06. 03. 2019 год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 42 от 06. 03. 2019год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 43 от 06. 03. 2019год.

„Ограда”

№ 44 от 06. 03. 2019год.

„Ограда”

№ 45 от 06. 03. 2019год.

„Вилна сграда”

№ 46 от 06. 03. 2019год.

„Винарска изба”

№ 47 от 07. 03. 2019г.

“Магазин за промишлени стоки и аптека”

в УПИ ІІІ-450, кв.242, м.„Андреева чешма”,
СО „Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.415.450 по КК
в УПИ VІІ, кв.76 по плана на с.Самуилово,
община Сливен
в УПИ VІ-29, кв.120 на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Софроний Врачански” №17, имот с
идентификатор 67338.532.29 по
в УПИ І кв.282 на ЦГЧ - гр.Сливен,бул.
”Цар Освободител” №24, обект с
идентификатор 67338.550.38.1.1 по КК
в УПИ ІІ кв.37 по плана на Промишлена
зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.605.182 по КК
в УПИ І-12, кв.169 по плана на
кв.”Клуцохор”, гр.Сливен
в регулационните граници на гр.Сливен,
имот с идентификатор 67338.513.1,
ул.”Верила”
в НУПИ 9692, кв.264, м. „Барутни погреби”
СО „Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.414.118 по КК в УПИ VІІ-57, кв.5 по плана на с.Биково,
община Сливен
на УПИ ІІІ-85, кв.19 по плана на
с.Тополчане, община Сливен
на УПИ V-4155 в кв.508 на м.„Барутни
погреби”, в регулационните граници на
гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатор
67338.420.184 по КК
в УПИ VІ-1428, кв.15, м. „Хисарлъка”,
СО„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.401.431 по КК
в ПИ № 002154, м.„Средната пътека”,
землище на с.Глушник, община Сливен
в УПИVІ - „За КОО”, кв.486 по плана на
кв.”Даме Груев”, гр.Сливен, ПИ
67338.563.229 по КК

