РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2000-12.2022 ГОД.
Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

Въведен в експлоатация

2009г
№ 1/ 06.01.2009
№ 2/ 07.01.2009
№ 3/ 12.01.2009

№ 4/ 14.1.2009

№ 5/ 15.01.2009

№ 6/16.01.2009
№ 7/22.01.2009
№ 8/23.01.2009
№ 9/26.01.2009
№ 10/27.01.2009
№ 11/27.01.2009
№ 12/27.01.2009
№ 13/23.01.2009
№ 14/29.01.2009
№ 15/30.01.2009

№ 16/06.02.2009

№ 17/09.02.2009
№ 18/09.02.2009
№ 19/09.02.2009
№ 20/12.02.2009
№ 21/12.02.2009
№ 22/12.02.2009
№ 23/12.02.2009
№ 24/12.02.2009
№ 25/16.02.2009
№ 26/19.02.2009
№ 27/23.02.2009

№ 28/23.02.2009

№ 29/23.02.2009
№ 30/24.02.2009
№ 31/24.02.2009
№ 32/27.02.2009
№ 33/27.02.2009
№ 34/04.03.2009
№ 35/05.03.2009
№ 36/09.03.2009
№ 37/11.03.2009
№ 38/11.03.2009
№ 39/11.03.2009
№ 40/13.03.2009
№ 41/13.03.2009
№ 42/14.03.2009
№ 43/14.03.2009
№ 44/16.03.2009
№ 45/16.03.2009
№ 46/16.03.2009
№ 47/16.03.2009
№ 48/16.03.2009
№ 49/17.03.2009
№ 50/18.03.2009
№ 51/18.03.2009
№ 52/18.03.2009
№ 53/18.03.2009

№ 54/19.03.2009
№ 55/19.03.2009
№ 56/19.03.2009
№ 57/19.03.2009
№ 58/20.03.2009
№ 59/20.03.2009
№ 60/24.03.2009
№ 61/24.03.2009
№ 62/24.03.2009
№ 63/24.03.2009
№ 64/24.03.2009
№ 65/24.03.2009

№ 66/25.03.2009
№ 67/26.03.2009
№ 68/30.03.2009
№ 69/30.03.2009

ПИ 67338.418.404;УПИ ІІ-3804 ,
"Едноетажна вилна сграда"
кв281,м.Погребите, гр.Сливен
"Складова база за търговия на едро с алкохол,
цигари и безалкохолни напитки-преустроиство
УПИ LХІІ, кв.26, гр.Сливен
на съществуваща сграда"
"Благоустрояване за достъп до търговски обект"
УПИ ХІ , кв.28, с.Чокоба
/за магазин и бистро/
"Изтегляне на оптичен кабел на "БУЛГАРТЕЛ"
ЕАД-София в съществуващата ТКМ на
Община Сливен
"Нетера"ЕООД-София по Главен път ІІ-53 на
територията на Община Сливен
Разрешение за монтиране Двустранни
рекламно-информационни елементи /РИЕ/-2
броя рекламни пилона на "PEUGEOT"
"Третокласен горски автомобилен път /ВъгленСухото дере/"
"Триетажна жилищна сграда с три магазина за
промишлени стоки"
"Пристройка-топла връзка между два търговски
комплекса за хранителни и нехранителни
стоки"
"Жилищна сграда"
"Вилна сграда"
"Жилищна сграда-пристройка с преустройство"
"Корекция на р.Асеновска"
"Търговски център"
"Жилищна сграда на един етаж"
"Разширение,реконструкция на съществуващо
фуражно предприятие"
Разрешение за монтиране на "Временен
преместваем обект-остъклен външен бар-плот
към съществуващ обект-бистро,за търговия на
открито
Разрешение за монтиране на "Рекламноинформационен елемент /РИЕ/"
"Пристройка и надстройка на съществуваща
жилищна сграда"
"Жилищна сграда"-двуетажна
"Гараж със склад и навес"
"Отводняване на дъждовни води" в
с.Панаретовци
"Жилищна сграда на три етажа"
"Бензиностанция и газстанция"
"Жилищна сграда на три етажа с магазини и
гаражи"
"Защитено жилище"
"Жилищна сграда с обществено обслужване в
партера"
"Склад за промишлени стоки към цех за
производство на безалкохолни напитки"
Да монтира "Павилион като временен
преместваем обект за охранителна будка към
складова база за селскостопанска техника"
"Складова база за хранителни и нехранителни
стоки"
"Изместване на съществуващ ТП с изместване
на ел.кабели 20кV и 1кV"
"Стопанска постройка"-за магазини, кантори и
изложбени площи
"Навест към леярна"
"Жилищна сграда и гараж с помещение за
хоби"
"Ограда" за религиозни дейности
"Автомивка"
"Бетонов център тип ТМ-100"
"Ограда" за обествено обслужващи дейности
Да монтира "Павилион" като временен
преместваем обект-чайна за нуждите на
туристическа база
"Пристройка към магазин за промишлени
стоки"
"Отводняване на с.Бозаджии"
"Пристройка на три етажа и преустройство на
съществуващ супермаркет"
"Преустройство на гараж в магазин за
промишлени стоки"
"Двусекционна жилищна сграда"
"Двуетажна сграда с жилища и обслужващи
площи"
"Занималня към НУ "Васил Левски"
"Вилна сграда"
"Жилищна сграда и селскостопанска
постройка"
"Газификация на котела на централа в
хипермаркет "Кауфланд"
"Преустройство и смяна предназначението на
съществуващ гараж в магазин"
"Телефонно кабелно захранване за нови
жилищни сгради"
"Телефонно кабелно захранване за нова
жилищна сграда с магазини"
"Телефонно кабелно захранване за търговскоадминистративна сграда "Мерканто"
"Разрешение за приемо-предавателна станция
на БТКМ-ВS3773-гр.Сливен"
"Изтегляне на оптичен кабел на "БУЛГАРТЕЛ"
ЕАД-София в съществуващата ТКМ на
"Нетера"ЕООД-София в регулацията на
гр.Сливен"
"Жилищна сграда"
"Вилна сграда"
"Надстройка на вилна сграда и барбекю"
"Бетонов център тип "ТЕХНОМИКС 60"
"Жилищна сграда на три етажа"
"Автокомплекс на "ДН АВТО"-магазин и
автосервиз"
"Вилна сграда"
"Вилна сграда"
"Жилищна сграда","Навес" и "Ограда"
"Жилищна сграда","Навес" и "Ограда"
Да монтира навес като временен преместваем
обект за покрита лятна търговска площ към барклуб
"Второ външно стълбище към амбулатория за
специализирана извън болнична помощ"
"Корекция на р.Новоселска в регулацията на
гр.Сливен"
"Преустройство и смяна предназначението на
съществуващ магазин за промишлени стоки в
кафе-бар"
"Да монтира 1 бр. рекламен билборд с LED
дисплей"

УПИ ІІІ, кв.14, гр.Сливен

с.Въглен
УПИ ХХVІ-2638 , кв. 92, гр.Сливен
УПИ І, кв.627, гр.Сливен
УПИ VІ-53, кв.359, гр.Сливен
ПИ 67338.418.361;УПИ ІV-3796,
кв.281, м."Погребите", гр.Сливен
УПИ VІ-340,337, кв.50, с.Чокоба
р."Асеновска" , кв. 94, гр.Сливен
УПИ І , кв. 706, гр.Сливен
УПИ ІІІ-982, кв. 58, гр.Сливен
ПИ 501020, с.Калояново

гр.Сливен

УПИ І

140

гр.Сливен

ПИ 5499

281

гр.Сливен
гр.Сливен
с.Крушаре

УПИ VІІІ-155
ПИ 67338.401.381;УПИ ІІІ-1355,
УПИ ХІІІ-84

406
14,м."Хисарлъка"
13

с.Панаретовци
гр.Сливен
гр.Сливен

УПИ ХХ-6678,6679
УПИ V-200

369
45,кв."Асеновец"

гр.Сливен
гр.Сливен

УПИ І
УПИ ХХІV-162

618
178

гр.Сливен

УПИ V--5138

147

гр.Сливен

УПИ ХХХІІ

21

гр.Сливен

ПИ 67338.48.13

м."Сливенски кър"

гр.Сливен

УПИ ХІІ

17

гр.Сливен

УПИ І

626

гр.Сливен
гр.Сливен

ПИ 1133
ПИ 67338.302.103/стар 461.1

76
м."Асеновско дефиле"

с.Селиминово
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен

УПИ ІІІ-78
УПИ ІІІ
ПИ 67338.832.18
УПИ І

9
40
кв."Речица'
15

гр.Сливен

УПИ ІІ

607

гр.Сливен

ПИ 63338.302.160/стар 258029/

м.Седлото

с.Тополчане
с.Бозаджии

УПИ VІІІ-499

40

гр.Сливен

УПИ І

550

гр.Сливен
гр.Сливен

УПИ V-123
УПИ ІІІ

353

гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен

УПИ І-443
УПИ Х
УПИ ІІІ-2250

71
156
238,м."Дюлева река"

с.Крушаре

УПИ ІІ-53

3

гр.Сливен

УПИ І

674

гр.Сливен

ПИ 5182

146

гр.Сливен
с.Гергевец
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен

УПИ VІ-общ.
УПИ ІV-2554
УПИ І-3749
УПИ ХХІV
УПИ VІІІ-131

37
290,м."Лозарски връх"
278,м."Гюргюнлюка"
17
379

гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
с.Ичера
с.Ичера

УПИ ХVІІІ
УПИ ІІ-5683
УПИ ІІ-4409
УПИ ІV-311
УПИ ХVІ -311

23
320,м."Моллова гора"
78,м."Орта синур"
14
14

гр.Кермен

УПИ ІІ-665

79

гр.Сливен

УПИ І

154

гр.Сливен

УПИ VІІ-5639,5640,5641

288

гр.Сливен

УПИ І

140

172

гр.Сливен
гр.Сливен

гр.Сливен
гр. Сливен

гр.Сливен

Разрешение за строеж

№ 70/30.03.2009
№ 71/30.03.2009
№ 72/30.03.2009
№ 73/30.03.2009
№ 74/01.04.2009
№ 75/02.04.2009
№ 76/03.04.2009
№ 77/03.04.2009
№ 78/03.04.2009
№ 79/03.04.2009
№ 80/03.04.2009
№ 81/08.04.2009

№ 82/08.04.2009
№ 83/09.04.2009
№ 84/10.04.2009
№ 85/ 14.04.2009
№ 86/ 14.04.2009
№ 87/14.04.2009
№ 88/14.04.2009
№ 89/15.04.2009
№ 90/17.04.2009
№ 91/17.04.2009
№ 92/17.04.2009

№ 93 /17.04.2009

№ 94 /21.04.2009
№ 95 /21.04.2009
№ 96 /21.04.2009
№ 97/22.04.2009
№ 98 /27.04.2009

№ 99 /27.04.2009

№ 100 /28.04.2009
№ 101 /30.04.2009
№ 102 /7.5.2009
№ 103/11.05.2009

№ 104/12.05.2009

№ 105 /13.05.2009
№ 106 /13.05.2009
№ 107 /13.05.2009
№ 108 /21.05.2009
№ 109 /18.05.2009
№ 110 /18.05.2009
№ 111 /22.05.2009
№ 112 /22.05.2009
№ 113 /25.5.2009
№ 114 /25.05.2009
№ 115 /25.05.2009
№ 116 /25.05.2009
№ 117 /26.05.2009
№ 118 /27.05.2009
№ 119 /28.05.2009
№ 120 /02.06.2009

№ 121 /02.06.2009

№ 122 /02.06.2009
№ 123 /03.06.2009
№ 124 /02.06.2009
№ 125 /05.06.2009
№ 126 /10.06.2009
№ 127 /10.06.2009
№ 128 /10.06.2009
№ 129 /10.06.2009
№ 130 /16.06.2009
№ 131 /16.06.2009
№ 132 /16.06.2009
№ 133 /16.06.2009
№ 134 /16.06.2009
№ 135 /17.06.2009
№ 136 /17.06.2009
№ 137 /22.06.2009
№ 138 /22.06.2009

Възложител

Обект

Местонахождение

Въведен в експлоатация

"Да монтира Рекламно-информационни
елементи /РИЕ/-2 бр.рекламни билборда с LEDдисплеи"

гр.Сливен

"Вилна сграда-пристройка и преустрийство"

гр.Сливен

НУПИ 3073

220,м."Сухата чешма"

"Автосервиз с административно-битова сграда"
"Жилищна сграда на един етаж"
"Изграждане на GNSS мрежа-гр.Сливен"
"Ремонт на покрив на жилищна сграда"
"Вътрешна газопроводна инсталация на
жилищна сграда"
"Жилищна сграда"
"Вилна сграда"
"Гараж"
"Жилищна сграда"
"Вътрешна газопроводна инсталация на
жилище в сграда в режим на етажна
собственост"
"Реконструкция мрежа НН от
ТП"Заслона",м."Среди дол" и м."Андреева
чешма" по плана на селищно образувание
"Изгрев"-вилна зона на гр. Сливен"
"Ремонт на покрив"
"Надстройка с един етаж и преустройство на
жилищна сграда"
"Разделяне на апартамент на две
самостоятелни жилища"

гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен

ПИ 67338.302.137,ПИ 268016
УПИ VІІІ-8393
УПИ І
УПИ ІV-6845

694
100
370

гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
с.Сотиря
гр.Сливен

УПИ ІV-9071
ПИ 67338.405.190,УПИ V-1693
УПИ І-3941
УПИ V-29
ПИ 67338.418.391,УПИ І-2472

618
50,м."Андреева чешма"
293,м."Лозарски връх"
2
255,м."Лозарски връх"

гр.Сливен

УПИ ІІІ-10232

605

гр. Сливен
гр.Сливен

УПИ ІV-2480

85

гр.Сливен

УПИ ІІІ-2596

90

гр.Сливен

УПИ І

607

"Жилищна сграда-пристройка и преустройство"
"Вилна сграда"
"Магазин за хранителни стоки"
"Жилищна сграда на два етажа с гараж"
"Базова станция GSM/UMTS №5246,тип
"COSMOSITE SMALL"
"Магазин за хранителни стоки"
"Обслужващи помещения и бар към тенис
база" и "Ограда"

гр.Сливен
гр.Сливен
с.Селиминово
гр.Сливен

ПИ 67338.415.418,УПИ І-3314
ПИ 67338.419.13,УПИ ІІ-2530,
УПИ ХVІ
ПИ 1327

245,м."Андреева чешма"
289,м."Лозарски връх"
39
73,кв."Комлука"

с.Ичера
с.Тополчане

ПИ 057027
УПИ ІV-371

м."Габрова поляна"
44

гр. Сливен

ПИ 67338.407.103,НУПИ 5509

м."Моллова гора"

гр. Сливен
гр. Сливен

УПИ Х-5638
ПИ 5827

288
297

гр. Сливен

НУПИ 5249

165

гр. Сливен

УПИ ІІ

159

гр. Сливен

УПИ І

529

гр. Сливен

УПИ ХХV

28

гр. Сливен

УПИ ХІV-6813

375

гр. Сливен

УПИ VІ-124

172

гр. Сливен

УПИ І-89

423

гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен

УПИ ХХVІ-5
НУПИ 1896
ПИ 9601

429
203,м."Дулева река"
м."Моллова гора"

гр. Сливен
с.Ичера

УПИ І
УПИ ХVІІ-25

625
1

"Заведение за бързо хранене" и "Автомивка"

гр. Сливен

УПИ І-1785

39,м."Среди дол"

"Надстрояване на двуетажна жилищна сграда"
"Вътрешна газопроводна инсталация на
жилище"
"Навес за разкомплектоване на
автомобили,офис и санитарно битови
помищения"
"Ремонт на покрив"
"Жилищна сграда"
"Склад и магазин за промишлени стоки"
"Сградна газопроводна инсталация на част от
многоетажна жилищна сграда-вх.Е на бл.8 по
плана на ж.к."Дружба"

гр. Сливен

УПИ ХІІІ-52

442

гр. Сливен

УПИ І

625

гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен

УПИ VІ
УПИ VІІ-8469
УПИ ХХІ-300
УПИ ХХ

16
479
180
22

гр. Сливен

УПИ І

610

"Вилна сграда-пристройка и преустрийство"
"Жилищна сграда на три етажа"
"Пристройка и преустройство на жилищна
сграда"

гр. Сливен
гр. Сливен

ПИ 67338.303.999
УПИ ІІІ-8

м."Новоселски боаз"
2

гр. Сливен

УПИ VІІ-734

90

гр. Сливен

ПИ 67338.868.16/стар 68.16/

м."През Тунджа"

гр. Сливен

ПИ 67338.406.237,УПИ ІІ-2834

61,м."Орта синур"

гр. Сливен

УПИ ХІ-136

405

гр. Сливен

ПИ 1995

129

"Реконструкция и изграждане на ново улично
осветление по бул."Георги Данчев" в участъка от
о.т.2698 до о.т.2099 по плана на гр.Сливен"
"Жилищна сграда магазин и гараж в партера"
"Многофункционална сграда на пет етажа"
"Преустройство на кафе-аператив в банков
офис на "ПроКредит Банк /България/"АД
"Телекомуникационно оборудване от мрежата
на "Транс телеком"-№SL116"
"Преустройство на апартамент в студио за
красота"
"Преустройство на сладкарски цех в зали за
тържества и кетъринг-кухня;преустроиство и
надстройка на административна сграда за
семеен хотел"
"Открит трансформаторен пост-МТП
20/0,4нV,250кVа в ПИ 6079" и "Кабели НН" в
м."Дълбоки дол"
"Настрояване на съществуваща жилищна
сграда"
"Жилищна сграда и едноетажно допълващо
застрояване-магазин за промишлени стоки и
гараж"
"Пристройка към едноетажна жилищна сграда и
лятна кухня с навес"
"Реконструкция на мрежа НН и изнасяне
мерене от ТП "Бойците"по плана на селищно
образувание "Изгрев"-вилна зона на гр.Сливен
"Навес за отоплителни материали и
паркомясто"
"Гараж със склад"
"Вилна сграда"
"Сграда газопроводна инсталация на част от
многоетажна жилищна сграда-вх.Г на бл.23 по
плана на ж.к."Дружба"
"Жилищна сграда"

Да монтира:Павилион като временен
преместваем обект за охранителна будка към
бензиностанция,автомивка и автосервиз
"Жилищна сграда-пристройка с преустройство"
"Преустройство на съществуващи сгради от
допълващо застрояване в автомивка"
АУ "Едноетажна сграда от допълващо
застрояване"
"Корекция на "Дюлева река"-участък V от
км.1+146 до км.1+468.62"
"Пристройка към жилищна сграда и едноетажно
допълващо застрояване"
"Преустройство на част от съществуваща
производствена сграда в два склада за търговия
на едро с промишлени стоки"
"Гараж за леки и товарни автомобили"
"Жилищна сграда с магазин промишлени
стоки"
"Ограда по всички регулационни линий"
"Ремонт на покрив на жилищна сграда"
"Надстрояване на съществуваща едноетажна
търговска сграда"
"Жилищна сграда" и "Навес"
"Жилищна сграда-ремонт и преустройство на
съществуваща стопанска постройка"
"Ремонтни работи по фасадите на жилищна
сграда и полагане на топлоизолация"
"Тръбен водосток и премостващо съоръжение
над дере"
"КТП 20/0.4кV,200кVА и кабел 20кV от
ВИ"Блатец"
"Козирка от стоманобетон над входа на
"Хотелски комплекс"Спортпалас""

гр. Сливен

гр. Сливен

гр. Сливен

гр. Сливен

р."Дюлева река"

гр.Сливен

УПИ ІV-36

62

гр. Сливен
гр. Сливен

УПИ І
УПИ V

31
20

гр.Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен

УПИ VІІІ-5635
УПИ ІІ
УПИ ІV-5025

288
469
123

гр. Сливен
м.Чочовени

УПИ І
УПИ ІV-56

154
12

с.Ичера

УПИ VІІІ-167

20

гр. Сливен

пл.1261

47

с.Тополчане

ПИ 000281 м/у УПИ ХVІ-216 и ПИ 055081

с.Тополчане

ПИ 039071

м."Забития камък"

гр. Сливен

УПИ ІІІ

671

Разрешение за строеж

№ 139 /22.06.2009

№ 140 /22.06.2009
№ 141 /22.06.2009
№ 142 /24.06.2009
№ 143 /24.06.2009
№ 144 /24.06.2009
№ 145 /24.06.2009
№ 146 /29.6.2009

Възложител

Обект

ДА МОНТИРА:15 бр.временни преместваеми
обекта-павилиони с размери 3,50/5,70м.,за
нуждите на открит базар за промишлени стоки
"Пристройка и преустройство на съществуваща
сграда в магазин и склад за промишлени стоки"
"Сграда за търговско ,обществено и
административно обслужване"
"Жилищна сграда"
"Вилна сграда-пристройка и надстройка" и
"Ограда"
"Стопанска постройка"
"Административно-битова сграда"
УПИ ІІ-8460, кв.68 на ЦГЧ “Преустройство и смяна предназначението на част от
гр.Сливен, ул.”Асен Златаров” №20 .
съществуваща сграда в кафе – аперитив”

№ 147 /30.6.2009

“Работилница за дребни и сиропирани сладки преустройство на съществуваща нежилищна сграда“

№ 148 /1.7.2009

“Помещение за готова промишлена продукция”

№ 149 /1.7.2009

“Магазин за хранителни стоки и кафе-аперитив преустройство на съществуваща сграда“

№ 150 /2.6.2009
№ 151 /2.7.2009

№ 152 /2.7.2009

№ 153 /3.7.2009

Местонахождение

“Магазин за хранителни стоки”

УПИ ІІ-687, кв.76 на гр.Кермен,
община Сливен.
УПИ І-3, кв.2 на с.Панаретовци,
община Сливен.
УПИ Х, кв.28 на с.Чокоба, община
Сливен
УПИ ХVІ-110, кв.18 по плана на
с.Глуфишево, община Сливен.

"SPDH Радиорелейна станция "Сливен РО" BS3773
“SPDH Радиорелейна станция „Карандила РРС”
BS3757 - дооборудване на съществуваща
радиотелевизионна кула”

(сграда 67338.303.91.3),
м.“Карандила”

Въведен в експлоатация

гр. Сливен

УПИ І

604

гр. Сливен

УПИ LІІІ

26

гр. Сливен
с.Крушаре

УПИ І
УПИ ІІІ-534

139 Д
74

гр.Сливен
с.Ковачите
гр. Сливен

УПИ ІІІ-4266
УПИ ІІ-692
УПИ ІV-992

72м."Орта синур"
49
20

с.Панретовци

УПИ І-3

2

с.Чокоба

УПИ Х

28

с.Глуфишево

УПИ ХVІ-110

18

гр.Сливен

УПИ І

100

Карандила

67338.303.91

гр. Сливен

УПИ ХV

462

с.Сотиря

УПИ І-216

31

гр. Сливен

гр.Кермен

“Реконструкция на напорен водопровод, помпена
станция, напорен резервоар и главен нлон І от
уличната водопроводна мрежа на водоснабдителна
система Сливенски минерални бани, община Сливен”
в землищата на с.Ковачите, с.Зл.войвода, Селищно
образувание ”Сливенски минерални бани”, община
Сливен

№ 154 /6.7.2009

„Вътрешна газопроводна инсталация на жилище”

УПИ ХV-96, кв.462 по плана на
кв.”Ново село-юг”, гр.Сливен”

№ 155 /7.7.2009

„Жилищна сграда – надстройка с преустройство”

УПИ І-216, кв.31 по плана на
с.Сотиря, община Сливен.

№ 156 /7.7.2009

“Реконструкция на компресорна станция за
УПИ І, кв.33, ПИ 67338.604.30 /стар
комбинирано производство на топлина и ел. енергия пл. № 8426 / на Промишлена зона,.
когенератор”,

гр.Сливен

УПИ І

33

№ 157 /7.7.2009

“Ограда” на УПИ І и УПИ ІV, в кв.686 и на УПИ І, в
кв.680 по плана на ЖК”Дружба” гр.Сливен

гр. Сливен

УПИ І, УПИ ІV

686.68

гр. Сливен

УПИ ХVІ-60

458

гр. Сливен

УПИ ХХ-103

462

гр. Сливен

НУПИ 146

210

гр. Сливен

ПИ1403

49

УПИ ХІІ-49

62

гр.Сливен

УПИ VІ-134

371

№ 158 /8.7.2009

„Вътрешна газопроводна инсталация на жилище”

№ 159 /8.7.2009

„Вътрешна газопроводна инсталация на жилище”

№ 159 /9.7.2009

“Надстройка на жилищна сграда “

№ 160 /13.7.2009

№ 161 /14.7.2009

№ 162 /14.7.2009

№ 163 /14.7.2009

„Подпорни стени” и “Ограда”

УПИ ХVІ-60, кв.458 по плана на
кв.”Ново село-юг”, гр.Сливен”
в УПИ ХХ-103, кв.462 по плана на
кв.”Ново село-юг”, гр.Сливен”
в НУПИ 146, имот 67338.54600.54,
кв.210 по плана на кв.”Клуцохор ”,
ул.”Радецки ”№19, гр.Сливен
в ПИ 1403 и имот с индентификатор
67338.510.382, кв.49 на
кв.”Комлука” гр.Сливен , ул.” Стефан
Пейчев” № 3-

“Изграждане на оптична кабелна мрежа на “КОСМО
БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ”ЕАД-София в съществуваща
ТКМ на “НЕТЕРА”ЕООД в регулацията на гр.Сливен”.

“Жилищна сграда на един етаж”,

гр. Сливен
в УПИ ХІІ-49, кв.62 на ЦГЧ - гр.Сливен
ул.”Асен Златаров” № 83.

“Изтегляне на оптичен кабел на “КОСМО БЪЛГАРИЯ
МОБАЙЛ”ЕАД София в съществуваща ТКМ на
"Нетера"ЕООД–София по Главен път ІІ-53 на
територията на община Сливен”

гр.Сливен

гр. Сливен
в УПИ VІ-134, кв.371 на кв.”Ново
село” на гр.Сливен, ул.”Черно
море”№ 9.

№ 164 /15.7.2009

„Ремонт на съществуваща едноетажна жилищна
сграда”

№ 165 /15.7.2009

“Реконструкция и модернизация на Градска
пречиствателна станция за отпадни води – гр.Сливен”

гр. Сливен

67338.168.43

Аркаръ коруч

№ 166 /16.7.2009

„Вътрешна газопроводна инсталация на жилище”

УПИ ІХ-155, кв.456 по плана на
кв.”Ново село-юг”, гр.Сливен”

гр. Сливен

УПИ ІХ-155

456

№ 167 /16.7.2009

„Вътрешна газопроводна инсталация на жилище”

УПИ V-148, кв.456 по плана на
кв.”Ново село-юг”, гр.Сливен”

гр. Сливен

УПИ V -148

456

ПИ 677 кв.197 на кв.”Клуцохор”,
имот 67338.545.31, гр.Сливен,
ул.”Волентирска” № 40.

гр. Сливен

ПИ 677

197

гр. Сливен

УПИ ІІ

594

гр. Сливен

УПИ ІV

632

гр.Сливен

УПИ V

615

гр. Сливен

УПИ І-163

457

с.Старо село

УПИ ІІІ-37

5

с.Старо село

УПИ І-181

25

с.Струпец

УПИ VІ-25

5

ПИ 67338.168.43, м.”Аркаръ коруч”,
землището на гр.Сливен

№ 168 /16.7.2009

“Пристройка на два етажа към съществуваща
жилищна сграда” и „Ремонт на покрив на
съществуваща сграда”

№ 169 /17.7.2009

„Сградна газопроводна инсталация на част от
многоетажна жилищна сграда - вх.А на бл.22 по УПИ ІІ, кв.594 по плана на гр.Сливен
плана на ЖК”Сини камъни”

№ 170 /17.7.2009

“СУПЕРМАРКЕТ „ПЕНИ МАРКЕТ”

№ 171 /17.7.2009

в УПИ ІV ’, кв.632 по плана на
ЖК”Дружба”, гр.Сливен.
„Сградна газопроводна инсталация на част от вх.Е на бл.12 на ЖК”Дрнужба” в УПИ
многоетажна жилищна сграда
V, кв.615 на гр.Сливен

№ 172 /17.7.2009

„Вътрешна газопроводна инсталация на жилище”

№ 173 /17.7.2009

„Вътрешна газопроводна инсталация на жилище

№ 174 /17.7.2009
№ 175 /17.7.2009
№ 176 /17.7.2009
№ 177 /17.7.2009
№ 178 /17.7.2009
№ 179 /21.7.2009

УПИ І-163, кв.457 по плана на
кв.”Ново село-юг”, гр.Сливен”

бл.22, вх.А, ет.VІІІ, ап.29 на ЖК”Сини
камъни” , гр.Сливен
в УПИ ІІІ-37, кв.5 по плана на с.Старо
“Жилищна сграда с допълващо застрояване”
село, община Сливен.
УПИ І-181, кв.25 по плана на с.Старо
“Жилищна сграда на един етаж”
село, община Сливен.
УПИ VІ-25, кв.5 на с.Ступец, община
“Селскостопанска постройка - навес със склад”
Сливен.
ПИ № 079074, м.“Папас кайра”,
“Приемно-предавателна станция - “GSM проект,
землището на с.Бяла, община
подобект BS 3767”
Сливен.
Сенник /навес/ от 25,00 кв.м. над лятна търговска
УПИ І кв.569 на ЖК“Българка”,
площ
гр.Сливен
“Изграждане на ограда”

гр. Сливен

с.Бяла
гр.Сливен
гр. Сливен

79074 Папаз кайра
УПИ І
УПИ ІІ-2208

569
236

в НУПИ 757 (ПИ 67338.442.53),
м.”Новоселско дефиле”, селищно
образувание “Изгрев”, землище
гр.Сливен.
в партера” в УПИ ІІ-5134 , кв.147 на
ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Драган Цанков”
№ 6.

67338.442.53

Новоселско дефиле

гр.Сливен

УПИ ІІ-5134

147

№ 182 /22.7.2009

“Жилищна сграда на три и четири етажа с гаражни в УПИ V-46, кв.107 на ЦГЧ -гр.Сливен,
ул.”Капитан Мамарчев” № 13.
клетки”

гр.Сливен

УПИ V-46

107

№ 183 /22.7.2009

„Сградна газопроводна инсталация на част от вх.Б на бл.14 на ЖК”Сини камъни” в
УПИ ІІ, кв.589 на гр.Сливен
многоетажна жилищна сграда

гр.Сливен

УПИ ІІ

589

бл.14, вх.Б, ет.VІ, ап.16 по плана на
ЖК”Сини камъни”, гр.Сливен

гр.Сливен

УПИ ІІ

589

„Сградна газопроводна инсталация на част от вх.В на бл.30 на ЖК”Сини камъни” в
УПИ ІV, кв.599 на гр.Сливен
многоетажна жилищна сграда

гр.Сливен

УПИ ІV

599

гр.Сливен

УПИ ІV

599

гр.Сливен

ПИ 195

177

№ 180 /21.7.2009
“Вилна сграда”
№ 181 /21.7.2009

№ 184 /22.7.2009
№ 185 /22.7.2009
№ 186 /22.7.2009
№ 187 /22.7.2009

“Жилищна сграда с обществено обслужване

„Вътрешна газопроводна инсталация на жилище”

„Вътрешна газопроводна инсталация на жилище”

“Ремонт на покрив”,

бл.30, вх.В, ет.VІІ, ап.19 на ЖК”Сини
камъни”, гр.Сливен
ПИ 195, кв.177 на ”Клуцохор”,
гр.Сливен, ул. „Московска ” № 12,
имот 67338.544.204,

Разрешение за строеж

№ 188 /22.7.2009

№ 189 /23.7.2009

Възложител

Обект

Местонахождение
УПИ VIII кв.34 на Промишлена зона ,
гр.Сливен, имот 67338.604.107 по КК
на гр.Сливен
УПИ ХІІІ-8145, кв.452 на гр. Сливен,
кв.”Розова градина”, ул.”Петко Д.
Петков” №14.

“СУПЕРМАРКЕТ „ЛИДЛ”

“Градинско огнище”

едноетажна УПИ ІІ-168, кв.103 на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Михаил Чайковски” №2

гр.Сливен

УПИ VІІІ

34

гр.Сливен

УПИ ХІІІ-8145

452

гр.Сливен

УПИ ІІ-168

103

№ 190 /23.7.2009

“Надстрояване на
жилищна сграда”

№ 191 /29.7.2009

бул.”Братя Миладинови” и
ул.”Хаджи Димитър” /югозападно от
кръстовищeтo/ кв.35 на
Промишлена зона и на бул.”Братя
Миладинови” и бул.”Христо Ботев”
/югозападно от мост „Розова
Рекламно-информационни елементи /РИЕ/ – 2 бр.
градина”/ кв.307 на ЦГЧ -гр.Сливен
рекламни билборда с LED - дисплеи

гр.Сливен

№ 192 /30.7.2009

„Реконструкция
газопровод
и
монтаж
газорегулаторен и измервателен пункт 6/4 bar”

гр.Сливен

УПИ І

166

гр.Сливен

ПИ 463

233

с.Тополчане

УПИ ІІ-194

32

с.Мечкарево

ПИ 010010

м.Маточниците

гр.Сливен

УПИ ХVІ-5

447

гр.Сливен

УПИ І

614

гр.Сливен

НУПИ 5509

м.Моллва гора

гр.Сливен

ПИ 32027

м.Дерен дере

м.Селището

УПИ ХХХІХ-510

40

№ 193 /3.8.2009
№ 194 /3.8.2009

№ 195 /3.8.2009

№ 196 /4.8.2009
№ 197 /6.8.2009

№ 198 /7.8.2009

№ 199 /7.8.2009

съществуваща

Въведен в експлоатация

УПИ I кв.166 гр.Сливен имот
67338.546.104
ПИ 463, кв.233 на ”Клуцохор”,
гр.Сливен, ул. „Лозарска” № 10, имот
“Ремонт на покрив”
67338.537.62.1
УПИ ІІ-194, кв.32 по плана на
“Жилищна сграда”
с.Тополчане, община Сливен.
ПИ № 010010 (ПИ 47980.10.10),
отреден „За рибарник”,
“Изкуствен водоем за промишлено отглеждане на м.“Маточниците”, землището на
риба”
с.Мечкарево,
УПИ ХVІ-5, кв.447 на кв.”Ново село„Вътрешна газопроводна инсталация на жилище”
юг”, гр.Сливен
гр.Сливен ЖК”Дружба”, бл.9, вх.Б,
“Приемо-предавателна станция за GSM/UMTS
УПИ І, кв.614 на гр.Сливен, имот
оборудване № BS 3551 на „БТК”АД”
67338.560.12
ПИ 67338.407.103 (НУПИ 5509), м.
“Моллова гора”, селищно
образувание “Изгрев”, землището на
“Покрит тенис корт”
гр.Сливен.
ПИ 67338.32.40 (стар № 32027), м.
“Дерен дере” в землището на
“Склад-навес за инвентар и строителни материали”
гр.Сливен.
УПИ ХХХІХ-510, кв.40 (ПИ
67338.441.456), м.”Селището”,
селищно образувание ”Селището”,
землището на гр.Сливен

№ 200 /7.8.2009
“Жилищна сграда”
№ 321 /28.12.2009

2010г
№ 1/ 05. 01. 2010год.

Двустанен рекламно-информационен елемент /РИЕ/ – осветен
рекламен фирмен знак на „Супермаркет „ПЕНИ МАРКЕТ” с
6.00/1.95м и с обща рекламна площ 2х1,95/1,95кв.м,

№2 / 07. 01. 2010год.

„Газификация на Детска ясла № 13” и „Газопроводно за УПИ І, кв.431 на кв.”Ново село”,
отклонение

№ 3 / 11.01.2010год.

„Преустройство на съществуващи помещения в цех за УПИ V в кв.169 на гр.Сливен, бул.”Тракия” №5
плетене на чорапи”

№ 4/11. 01. 2010 год.

“Преустройство на магазин за промишлени стоки в кафе в УПИ ХІІІ-18 кв. 605 на ЖК„Дружба” - гр. Сливен,
аператив”
имот с идентификатор 67338.558.18.1.1

N 5/ 11. 01. 2010 год.

“Реконструкция на участък от общински автомобилен път ІV- на територията на землището на с.Бяла, община
53033 /с.Бяла-с.Въглен/,община Сливен”,
Сливен

№ 6 / 13. 01. 2010 год.

“Навес за инвентар”

в УПИ ІV, кв.86-а по плана на с.Крушаре, община
Сливен.

N 7/ 14. 01. 2010 год.

“Жилищна сграда на един етаж”

в УПИ VІІІ-180, кв.24 на кв.”Речица”, гр.Сливен,
ул.”Опълченска”

№ 8 / 21.01.2010год.

“Сервизно хале и обслужваща сграда”

в ПИ 67338.99.122, в м.”Кише дермен”, землище на
гр.Сливен.

№ 9 / 22.01.2010год.

“Изграждане на ограда”

на ПИ 67338.605.332 по кк на гр.Сливен, кв.27
„Промишлена зона”.

№ 10 / 22. 01. 2010г.

“Разширение към семеен хотел”

в УПИ ІV-1757, 9623, кв.38, (ПИ 67338.404.438),
м.”Среди дол”, со “Изгрев”, землището на
гр.Сливен.

№ 11 / 22. 01. 2010 г.

“Гараж за селскостопански инвентар”

в УПИ ХХХІ-314, кв.47 на с.Крушаре, община
Сливен.

№ 12/ 22. 01. 2010г.

“Реконструкция на канализационната мрежа на гр.Сливен”, в рег. граници на гр.Сливен, кв.кв.86,94, 95, 97, 98,
подобект: “Реконструкция на Главен колектор І на гр.Сливен” 99 и 138 по плана на кв.”Комлука”

№ 13/ 26. 01. 2010 г.

Шатра–павилион за зимна градина
заведение за обществено хранете

№ 14/ 26. 01. 2010г.

“Реконструкция на канализационната мрежа на гр.Сливен”, в регулационните граници на гр.Сливен
подобект: “Реконструкция на Главен колектор ХІІ на гр.Сливен дублаж по ул.”Стефан Караджа”, ДП ХІІ-11 и отливен канал
към него и профили от кв.”Клуцохор”,

№15/01. 02. 2010 год.

„Тренировъчно игрище
лекоатлетическа писта”

с

към съществуващо УПИ VІ-5296, кв.150 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Константин Константинов” №13,

изкуствена

настилка

и в УПИ І- „за тренировъчно за футболно игрище”,
кв.717 по плана на парк “Юнак”, гр.Сливен.

№ 16 / 02. 02.2010г.

“Жилищна сграда”

в УПИ V-327., кв.5 по плана на с.Чинтулово,
община Сливен

№ 17 / 02. 02. 2010г.

“Жилищна сграда”

в УПИ V-620, кв.87 по плана на гр.Кермен, община
Сливен.

№ 18/ 02. 02. 2010 г.

“Жилищна сграда с гаражи”

в УПИ ХІІІ - 52, кв.367 на кв.”Ново село”-гр.Сливен,
ул.”Гаговец” №37.

№ 19 / 02. 02. 2010г.

„Частично паркоустройство и благоустрояване на парк в УПИ ІІІ-„ за православен храм и озеленяване”,
„Юнак”
кв.675 на парк „Юнак” - гр.Сливен;

№ 20 / 02. 02. 2010г.

„Частично паркоустройство и благоустрояване на парк в УПИ ІІ-„ за озеленяване, атракцион и обществено
„Юнак”
обслужване”, кв.672 на парк „Юнак” - гр.Сливен

№ 21 / 02. 02. 2009 г.

„Частично паркоустройство и благоустрояване на парк в УПИ І- „за парк, обществено обслужване, детска
„Юнак”
площадка и изложба на цветя”, кв.670 на парк
„Юнак” - гр.Сливен

№ 22/ 02. 02. 2010г.

“Реконструкция на канализационната мрежа на гр.Сливен”, в регулационните граници на гр.Сливен
подобект: “Реконструкция на Главен колектор VII на гр.Сливен
по бул.”Христо Ботев”, отливен канал на ДП VІІ-5 и на ДП І-8
на ул.”Хаджи Димитър” и отливен канал към него”

№ 23 / 05. 02. 2010г.

“Реконструкция на канализационната мрежа на гр.Сливен”, в регулационните граници на гр.Сливен
подобект: “Реконструкция на Главен колектор V на гр.Сливен
по ул.”Ген.Столетов” и профили в ЦГЧ”

№ 24/10. 02. 2010 год.

“Лятна кухня”

№25 /10. 02. 2010год.

“Фотоволтаична
система
за
производство
на в ПИ № 020094, местността “Големия Дюзлюк”,
електроенергия с обща инсталирана мощност 1061,25 kWр”
землището на с.Блатец, общ.Сливен

№ 26/ 10. 02. 2010г.

“Реконструкция на канализационната мрежа на гр.Сливен”, в рег.граници на гр.Сливен
подобект: “Реконструкция на Главен колектор ІI на гр.Сливен,
ДП ІІ-2 с отливен канал към него и профили в кв.”Комлука”

№ 26/10. 02. 2010год.

“Реконструкция на канализационната мрежа на гр.Сливен”, в рег. граници на гр.Сливен
подобект: “Реконструкция на Главен колектор ІII на гр.Сливен
и на профили в кв.”Комлука”

№ 27/12. 02. 2010 год.

“Цех за изготвяне на РVС и алуминиева дограма” в

№ 28 / 12. 02. 2010 г.

в УПИ ІІІ-153, кв.31 по плана на с.Глуфишево,
община Сливен.

УПИІІІ-„За обслужващи дейности и озеленяване”,
кв.507 по плана на кв.”Даме Груев” - гр.Сливен,
имот с идентификатор 67338.605.11

„Фотоволтаична централа за производство на ел.енергия” – в ПИ 67338.13.13 в м.”Касъмово”, землище на
за етапно изпълнение
гр.Сливен

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

Въведен в експлоатация

№ 29/12. 02. 2010 год.

“Ремонт и реконструкция на катодна станция в МС- Ковачите” в ПИ 37530.82.199, местността „Кайрака”, землище
с.Ковачите, община Сливен.

№ 30 /12. 02. 2010г.

“Ремонт и реконструкция на катодна станция – КС Младово”

№ 31 / 12. 02. 2010 г.

“Ремонт и реконструкция на катодна станция – КС в ПИ № 058013, м.„Мерата”, землище с.Самуилово,
Самуилово”
община Сливен.

в ПИ № 029020, м. „До каптажа”, землище
с.Младово, община Сливен.

№ 32 / 12. 02. 2010 г.

“Ремонт и реконструкция на катодна станция – КС Блатец

№ 33 / 12. 02. 2010 г.

“Ремонт и реконструкция на катодна станция – КС Желю в ПИ № 025055, м.„Мантърлъка”, землище с.Желю
войвода”
войвода, община Сливен

№ 34/12. 02. 2010год.

“Реконструкция на канализационната мрежа на гр.Сливен”, в рег. граници на гр.Сливен
подобект: “Реконструкция на профил 40 по ул.”Сан Стефано”,
ДП 40-3, отливен канал към него и профили в кв.”Комлука”

№ 35/ 12.02. 2010год.

“Реконструкция на канализационната мрежа на гр.Сливен”, в рег. граници на гр.Сливен
подобект: “Реконструкция на Главен колектор ІI на гр.Сливен,
ДП ІІ-2 с отливен канал към него и профили в кв.”Комлука”

№ 36 / 12. 02. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 059151, местността “Дългата поляна”,
землището на с.Бяла, община Сливен.

№ 37 / 12. 02. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 059153, местността “Студената вода”,
землището на с.Бяла, община Сливен.

№ 38 /12. 02. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 059155, местността “Студената вода”,
землището на с.Бяла, община Сливен.

№ 39 / 12. 02. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

” в ПИ № 044121, местността „Маркова могила”,
землище с.Блатец, община Сливен.

в ПИ № 059163, местността “Дългата поляна”,
землището на с.Бяла, община Сливен.

№ 40 / 15. 02. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 059164, местността “Дългата поляна”,
землището на с.Бяла, община Сливен.

№ 41/ 15. 02. 2010год.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 059165, м.“Дългата поляна”,земл. с.Бяла

№ 42 / 15. 02. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 060119, м. “Дюс Гюлджи”, земл. с.Бяла,

№ 43 / 15. 02. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW” в

ПИ № 060121, м.“Дюс Гюлджи”, земл.с.Бяла,

№ 44 от 16. 02.2010г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 061093, м.“Дюс Гюлджи”, земл. с.Бяла,

№ 45 / 16. 02. 2010г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 071091, м. “Гайдовец”, земл.с.Бяла,

№ 46/ 16. 02. 2010 г.

“Офисна сграда на три етажа с магазини

” в УПИ ІІІ-2026, кв.134 на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”МакГахан” № 9, имот с идентификатор
67338.513.229 по кадастралната карта на
гр.Сливен.

№ 47 / 22. 02. 2010г.

Павилион за охранителна будка към „площадка за цветни ПИ 67338.46.13, местността “Сливенски кър”, земл.
метали, рециклиране на стари коли и автосервиз” гр.Сливен

№ 48 / 22. 02. 2010 г.

“Жилищна сграда с хладилен склад и допълващо в УПИ ХХ-319, 320, кв.13, м.„Селището”, селищно
застрояване”
образувание „Селището”, землище гр.Сливен.

№ 49 / 22. 02. 2010г.

“Гараж”

в УПИ ХVІІ-194, кв.15 по плана на с.Панаретовци,
община Сливен.

№50/ 22. 02. 2010 год.

“Сграда за обществено обслужващи дейности”

в УПИ ІІ-5310 кв.155 на ЦГЧ -гр.Сливен, пл.”Васил
Левски” 10

“Вилна сграда”

в УПИ І-3564, кв.271, м.”Гюргюнлюка”, СО“Изгрев”,
землище гр.Сливен.

“Жилищна сграда”

в ПИ 47980.36.224, м. ”Могилите”, землището на
с.Мечкарево, община Сливен.

№ 53 /26. 02. 2010г.

“Базова станция за GSM/UMTS оборудване № 5445”

в УПИ ІІ-битов комбинат, кв.74 на с.Желю войвода,

№ 54 / 26. 02. 2010г.

“Приемно-предавателна станция за GSM/UMTS оборудване на в ПИ 67338.303.91, м.“Карандила”, землище
„БТК” № BS3757_А, РРС „Карандила”,
гр.Сливен, община Сливен.

№ 55 /26. 02. 2010г.

“Жилищна сграда - пристройка и преустройство”

в УПИ V-166, кв.488, (ПИ 67338.563.166) по плана
на кв.”Даме Груев”, гр.Сливен, община Сливен.

№ 56 // 26. 02. 2010г.

“Жилищна сграда

” в УПИ V-65, кв.14 по плана на с.Панаретовци,
община Сливен.

№ 57 / 26. 02. 2010г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 076042, м. “Чешли баир”, земл. с.Бяла,

№ 58 / 26. 02. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 076044, м.“Чешли баир”, земл. с.Бяла,

№ 59 / 26. 02. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 076046, м.“Марковец”, земл. с.Бяла

№ 51 / 25. 02. 2010г.
№ 52 / 25. 02. 2010г.

№ 60 / 26. 02. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 076048, м.“Чешли баир”, земл. с.Бяла

№ 61 / 26. 02. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5МW”

в ПИ № 085032, м.“Враилец”, земл. с.Бяла,

№ 62 / 26. 02. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 085034, м.“Враилец”, земл. с.Бяла,

№ 63 / 01. 03. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 087043, м.“Тодоркиното”, земл.с.Бяла

№ 64 / 01. 03. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

ПИ № 088060, м.“Райкова пътека”, земл. с.Бяла.

№ 65 / 05. 03. 2010г.

“Вилна сграда и гараж”

в УПИ ІІ-2234, кв.237, (ПИ 67338.417.298),
м.”Дюлева река”, со “Изгрев”, гр.Сливен.

№66/ 10. 03. 2010 г.

Жилищна сграда на три етажа с магазини”

“ в УПИ ХV-4625, кв.120 на ЦГЧ -гр.Сливен,
ул.”Г.С.Раковски” 64.

№ 67/ 10. 03. 2010 г.

Жилищна сграда на три етажа с магазин и офис”

“ в УПИ ХVІ-4626, кв.120 на ЦГЧ -гр.Сливен,
ул.”Г.С.Раковски” № 68.

№ 68/ 11. 03. 2010 г.

„Сградна газопроводна инсталация на едноетажна търговска в УПИ ІV, кв.632 на ЖК”Дружба”- гр.Сливен
сграда – супермаркет „Пени маркет”

№ 69/ 15. 03. 2010 г.

павилион за продажба през гише на закуски, пакетирани в УПИ ХХ – 58, кв. 460 на гр.Сливен, ул.”Стефан
хранителни стоки, кафе и безалкохолни напитки
Султанов” №16,

№ 70 от 17. 03. 2010г.

“Православен храм”

в УПИ ІV-за църква, кв.7 по
с.Панаретовци, община Сливен.

№ 71 / 17.03.2010г.

“Изграждане на ограда””.

на ПИ 67338.832.72 по к карта на гр.Сливен,
м.”Къра”, землище на кв.”Речица

№ 72 от 18. 03. 2010г.

„Преустройство на съществуваща сграда в цех за РVС и в УПИ ХХІV, кв.27 по плана на „Промишлена зона”,
алуминиева дограма и аксесоари”
гр.Сливен.

№ 73/ 23. 03. 2010год.

“Реконструкция на канализационната мрежа на гр.Сливен”, в регулационните граници на Промишлена зонаподобект: “Изграждане на ДП І-8 с отливен канал към него”
гр.Сливен.

№ 74/23. 03. 2010 г.

“Преустройство и ремонт на покрив” и “Ограда”

в УПИ ІV 5545,5546 кв.141 на ЦГЧ–гр.Сливен,
ул.”Бъкстон” 1

№ 75 / 23. 03. 2010г.

“Ремонт на покривна конструкция”

в УПИ ІІІ-445, кв.55 на с.Самуилово, община
Сливен.

№ 76 / 23. 03. 2010г.

“Изграждане на ограда”

на ПИ 67338.101.47 по к карта на гр.Сливен,
м.”Аркара коруч”,

№ 77/ 23. 03. 2010 г.

“Жилищна сграда на три и четири етажа” за етапн о в УПИ ІІІ-4887,4989,4988,4989, кв.137 по плана на
изпълнение – втори етап
ЦГЧ -гр.Сливен, ул.”Неофит Бозвели” № 6,

№ 78 / 26. 03. 2010 г.

“Еднофамилна жилищна сграда”

в УПИ ІІ–131, кв.243 на кв.„Клуцохор”-гр.Сливен,
ул.„Мургаш ” № 3, имот с идентификатор
67338.538.131.

плана на

№ 79 / 01. 04. 2010г.

„Вътрешна газопроводна инсталация на жилищна сграда”

в УПИ V-56, кв.450 на кв.”Ново село-юг”гр.Сливен, ул.”Сава Филаретов”№ 27

№ 79/ 29. 03. 2010 г.

“Преустройство на апартамент в магазин за промишлени
стоки”

в УПИ ХІІ-5611 , кв.290 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Хаджи Димитър” 23- Б -1

№ 80 / 07. 04. 2010 г.

“Магазин за хранителни стоки и кафе-аперитив”

в УПИ ХХVІ кв.27 на с.Младово, община Сливен.

№ 81 / 07. 04. 2010г.

“Жилищна сграда”

в УПИ VІ-24 кв.13 на с.Голямо Чочовени, община
Сливен.

№ 82/ 13. 04. 2010г.

“Изграждане на ограда” и „Монтиране на павилион”

в ПИ 67338.603.301 по кадастралната карта на
гр.Сливен, „Промишлена зона” - УПИ LХХХ, кв.22

№ 83 / 13. 04. 2010 г.

“Агроаптека - преустройство на съществуващи нежилищни
помещения”

в УПИ ІІ-110, кв.22 по плана на с.Желю войвода,
община Сливен.

№ 84 / 14. 04.2010год.

“Жилищна сграда”

в УПИ ІІ-813, кв.85 по плана на с.Желю войвода,
община Сливен

№ 85 / 14. 04.2010год.

“БКТП 20/0.4 кV, 250 кVа” и “Кабел 20 кV за захранване на в ПИ 37530.31.30, м.“Ярамли”, землище на
БКТП”
с.Ковачите, общ.Сливен.

№ 86/20. 04. 2010 год.

“Сграда за търговия и обществено обслужване - кулинарен в УПИ І кв.569 по плана на ЖК”Българка”,
магазин и кафе-аперитив”
гр.Сливен

№ 87 /20. 04. 2010 г.

“Гараж за две леки коли”

в УПИ ХІV-159, кв.53 по плана на ЦГЧ -гр.Сливен,
ул.”Козлодуй” № 19

№ 88 / 20. 04. 2010 г.

“Жилищна сграда с магазини за нехранителни стоки и
фризьорски салон”

в УПИ VІ – „За жилищно строителство”, кв.557 по
плана на ЖК”Българка”, гр.Сливен

№ 89/ 21. 04. 2010 г.

“Жилищна сграда с магазини за нехранителни стоки”

в УПИ ІІ – „За жилищно строителство”, кв.557 по
плана на ЖК”Българка”, гр.Сливен.

№ 90/22. 04. 2010 г.

“Преустройство на съществуващо помещение в магазин
в пл.№ 1981 -УПИ ХІV-157, кв.131, гр.Сливен,
хранителни стоки”
ул.”Г.С.Раковски”
№23,
вх.А,
имот
67338513.157.1.8 по КК на гр.Сливен

№ 91/ 22. 04. 2010г.

“Базова станция БС 3006, Индустриална зона-гр.Сливен”

в УПИ LІІ, кв.22-а, на „Промишлена зона”,
гр.Сливен -имот с идентификатор 67338.603.271

№ 92 / 22. 04. 2010г.

“Базова станция БС 3012, ЖК”Дружба” на гр.Сливен”

в УПИ I, кв.614 на ЖК„Дружба”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.560.12.2

№ 93 / 26. 04. 2010г.

“Ремонт и преустройство на двуфамилна жилищна сграда”,
„Изграждане на ограда” и „Навес”

в УПИ ХV-187, кв.26 по плана на с.Ичера, община
Сливен

№ 94 / 27. 04. 2010г.

“Преустройство и пристройка на част от съществуваща в УПИ LІХ, кв.28 по плана на „Промишлена зона”,
сграда в хладилна складова база за търговия с пакетирани гр.Сливен.
замразени червени и бели меса”

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 95 / 03. 05. 2010 г.

“Сграда на читалище „Христо Ботев” на три етажа”

в ПИ 2262, кв. 80 на кв. „Комлука” гр.Сливен,
ул.„Асеновска” № 50, имот с идентификатор №
67338.504.35

№ 96 / 03. 05. 2010 г.

„Преустройство на централната сграда на І-ва сукнена в УПИ ІІ, кв.10 на гр.Сливен, пл.”Стоил войвода” 3,
фабрика в „Център за насърчаване на предприемачеството – имот 67338.515.5 по КК - ІІ етап
бизнесинкубатор”

№ 97 / 03. 05. 2010г.

“Вилна сграда”

в УПИ І-2138 (ПИ 67338.417.304), кв.228,
м.”Дюлева река”, со “Изгрев”, землище гр.Сливен.

№ 98/ 03. 05. 2010од.

“Вилна сграда”.

в УПИ ІІ-5159, кв.434, м.”Гюргюнлюка”, со”Изгрев”,
землището на гр.Сливен

№ 99 / 03. 05. 2010г.

“Гараж за селскостопанска техника и склад за зърно”

в УПИ ІІІ-33, кв.7 на с.Крушаре, община Сливен.

№ 100/ 03. 05. 2010 г.

„Вътрешна газопроводна инсталация на жилище - ап.7 на УПИ І кв.438 на кв.”Ново село”, гр.Сливен
бл.58”,

№ 101/ 04. 05. 2010 г.

Ремонт на покрив на жилищна сграда ”

102/ 05. 05. 2010г.

“Преустройство на част от сграда със смесени функции на в УПИ ІІ- “За жилищна сграда с магазини”, ПИ 5831,
десет етажа в хотел”
кв.527 по плана на ЦГЧ -гр.Сливен, ул.” Братя
Миладинови” №23

№ 103 / 05. 05.2010г.

“Второстепенно застрояване - навес за паркомясто”

№ 104 / 12. 05. 2009 г.

“Реконструкция на мрежа НН и изнасяне мерене от ТП
”Бойците” на со„Изгрев” на гр.Сливен”

в УПИ ІІІ-445, кв.71 на кв.”Речица”, ул.”Св.Иван
Рилски” № 14

в ПИ 1210, кв.238 на кв.”Клуцохор”, - гр.Сливен,
ул.”17 Януари” № 17, имот 67338.537.121

№ 104/ 14. 05. 2010г.

“Жилищна сграда на три етажа с магазин”

№ 105/ 18. 05. 2010г.

“Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда“ в УПИ І – 1632, кв.255 на кв.”Клуцохор ”, ул.”Баба
Тонка ”№ 61, имот 67338.540.206, гр.Сливен

№ 106 /25. 05.2010г.

“Базова станция GSM/UMTS № 5429, тип “COSMOSITE в ПИ № 082005, м. “Синия камък”, землището на
SMALL”
с.Селиминово, община Сливен.

№ 107/25. 05. 2010г.
№ 108 /28.05.2010год.
№ 109 /28. 05. 2010г.

№ 110 / 31. 05. 2010г.

№ 111 / 31. 05.2010г.

№ 112 / 31. 05. 2010г.

№ 113 / 31. 05. 2010г.

№ 114 / 31.05. 2010г.

№ 115/ 31. 05. 2010 г.
№ 116 / 02. 06. 2010 г.
№ 117 /03. 06. 2010 г.
№ 118 / 07. 06. 2010г.

в УПИ VІІ–275, идентификатор 67338.545.275,
кв.215 на кв.”Клуцохор ”, ул.”Баба Тонка” №17Б,
гр.Сливен

“Автосервиз с магазин за нехранителни стоки и автомивка” в ПИ № 010002, местността “До Коруча”, землище
на с.Самуилово, община Сливен.
„Инсталация за очистване - обезсеряване на димни газове” в УПИ VІ, за „Топлофикация”ООД в кв.21 на
на ТЕЦ”Сливен”
„Промишлена зона”, гр.Сливен.
“Вилна сграда за сезонно ползване”

в УПИ ІІ-1033, 9194, кв.18, м.”Хисарлъка”, селищно
образувание ”Изгрев”, землището на гр.Сливен

„Експониране на късно-антична и средновековна КРЕПОСТ в поземлени имоти 67338.401.343 и 532 по
„ТУИДА” и благоустройство на част от околното й Кадастралната карта на гр.Сливен, м.„Хисарлъка”
пространство”
и в регулационните граници на гр.Сливен
“Жилищна сграда”

в УПИ І-250 (ПИ 67338.415.390), кв.246,
м.”Андреева чешма”, селищно образувание
“Изгрев”, землище гр.Сливен.

“Вилна сграда”

в УПИ І-2312 (ПИ 67338.418.190), кв.257, м.
”Лозарски връх”, селищно образувание “Изгрев”,
землище гр.Сливен.

“Вилна сграда”

в УПИ ІІ-2020, 2019, кв.204, м.”Дюлева река”,
селищно
образувание
“Изгрев”,
землище
гр.Сливен.

“Вилна сграда”

“Разширение
поцинковане”,

в УПИ ІV-2011, 240, кв.205, м.”Дюлева река”,
селищно
образувание
“Изгрев”,
землище
гр.Сливен.
на

"Цех

за

металообработване

и находящ се в ПИ № 034015, месност ”Къра”
землище на кв.”Речица”- гр.Сливен.

“Жилищна сграда на три етажа”

в УПИ ІV-85, кв.462 на кв.”Розова градина”,
гр.Сливен, ул.”Гогол” №18.

“Ремонт на покривна кострукция и саниране на жилищна в УПИ ХІІ-275, кв.411 по плана на кв.”Ново село”,
сграда”
гр.Сливен, ул.”Осми март
“GSM и UMTS базова станция – SLV 0092”

находяща се в УПИ ІІ ”За административна сграда”,
имот пл.5435 , кв.159 по плана на ЦГЧ- гр.Сливен,
ул.”Цар Самуил” № 1.

№ 119 / 08. 06. 2010 г.

“Пътна връзка с бул.”Бургаско шосе” на УПИ І – „За търговия на УПИ І – „За търговия и хранителен комплекс”,
и хранителен комплекс”, кв.627 по плана на ЖК”Дружба” на кв.627 по плана на ЖК”Дружба” на гр.Сливен
гр.Сливен

№ 120/ 08. 06. 2010 г.

“Сграда за търговско, обществено и административно в УПИ ІІ „За КОО”, кв.281 по плана на ЦГЧ обслужване”
гр.Сливен, бул.”Цар Освободител” .

№ 121/ 14. 06. 2010 г.

“Ремонт на покрив на жилищна сграда”

в УПИ VІ-5296, кв.156 на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Константин Константинов” №13 и пл.”Васил
Левски” №12

№ 122/16. 06. 2010год.

“Винарска изба”

в ПИ № 074004, м.”Казалджи търла”, землището на
с.Николаево, общ.Сливен.

№ 123 / 16. 06. 2010г.

“Жилищна сграда”

в УПИ VІ-45 кв.3 по плана на с.Тополчане, община
Сливен.

№ 124 / 16. 06. 2010 г.

“Жилищна сграда”

в УПИ ХІІІ, кв.25 по плана на с.Камен, община
Сливен.

№ 125/ 16. 06. 2010 г.

“Ажурна ограда по регулационните граници”

на УПИ ХV-4625, кв.120 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Г.С.Раковски” № 64.

№ 126/ 16. 06. 2010 г.

“Ажурна ограда по регулационните граници”

в УПИ ХVІ-4626, кв.120 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Г.С.Раковски” № 68.

№ 127/ 16.06.2010г.

„Изграждане на БКТП 20(10)/0,4кV, 2х800кVа” и „Ел.кабел 20кV в ПИ 020094, м.”Големия Дюзлюк” в землището на
тип NA2XS(F)2Y 3x1x95мм2 до БКТП-нов”
с.Блатец,

№ 128/ 17. 06. 2010 г.

“Надстрояване на съществуваща двуетажна жилищна сграда”,

№ 129/ 18. 06. 2010 г.

“Основен ремонт с въвеждане на мерки за енергийна в УПИ ІІ-“За училище”, ПИ № 5191, кв.145 по
ефективност на съществуваща училищна сграда” вен.
плана на ЦГЧ - гр.Сли

№ 130/ 18. 06. 2010 г.

“Основен ремонт с въвеждане на мерки за енергийна
ефективност на съществуваща сграда на СУ„Димитър Рохов”гр.Сливен”
“Основен ремонт с въвеждане на мерки за енергийна
ефективност на ДЯ № 13”

№ 131/ 18. 06. 2010 г.

в УПИ ІV-79, кв.451 по плана на кв.”Розова
градина”, гр.Сливен, ул.”Юрий Венелин” 6

в УПИ ІІІ-"за спортно училище", кв. 666 по плана
на гр.Сливен, бул.”Бургаско шосе”
в УПИ І– „За детска градина”, кв.431 на кв.”Ново
село”, гр.Сливен, ул.”Владислав Очков” № 9.

№ 132/ 18. 06. 2010 г.

“Основен ремонт с въвеждане на мерки за енергийна в УПИ І– „За детска градина”, кв. 187 по плана
ефективност на ДЯ №12”
на кв.”Клуцохор ”- гр.Сливен

№ 133/ 21. 06. 2010 г.

“Жилищна сграда на два етажа”

№ 134 / 22. 06. 2010г.

“Жилищна сграда”

в УПИ І- “За пазар за зеленчуци и плодове” в кв.93
по плана на кв.“Речица” - гр.Сливен, ул.”Тодор
Асенов”
в УПИ І-2835, кв.61 (ПИ 67338.406.235), м.„Орта
синур”, селищно образувание „Изгрев”, землище
гр.Сливен

№ 135 / 22. 06. 2010г.

“Базова станция – разширение за GSM проект, подобект
SLV0031 (RAFTIS)”

в ПИ № 079074, местността “Папас кайра”,
землището на с.Бяла, община Сливен

№ 137/ 22. 06. 2010г.

„Трансформаторен пост - БКТП 20/0,4кV,630кVа” и „Кабели
20кV до БКТП - нов”

в имот 67338.603.280, попадащ в УПИ ХХХІХ,
кв.22а на Промишлена зона, гр.Сливен

№ 138/ 22. 06. 2010 г.

“Ремонт на покрив на съществуваща едноетажна нежилищна в НУПИ ХІІ-2252, кв.79 кв.”Комлука”, гр.Сливен,
сграда”,
ул.„Янтра” № 5, имот 67338.504.26.1 по КК на
гр.Сливен

№ 139/23. 06. 2010 г.

“Магазин за промишлени стоки”

№ 140/ 23. 06. 2010 г.

“Жилищна сграда на три етажа с обекти с обществени в УПИ І-144,143, кв.131 по плана на ЦГЧ функции”
гр.Сливен, ул.”Добри Чинтулов” №16 .

в УПИ УПИ І-5309, кв.155 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, пл.”Васил Левски” № 11

№ 141 /25. 06. 2010 г.

“Склад за селскостопанска техника”

в УПИ ІІІ/стар пл.№798/, кв.20 на гр.Сливен,
кв.”Речица” имот 67338.703.94 по кадастралната
карта на гр.Сливен.

№ 142/ 25. 06. 2010г.

„БКТП 20/0,4кV - 250кVа” и „Ел. кабел 20кV до нов БКТП”,

в ПИ 027001 за „Ферма за подрастващи носачки”,
м.”Воденицата” в землището на с.Панаретовци,
Община Сливен

№ 143/ 28. 06. 2010 г.

“Сграда с обекти за търговия и обществено обслужване и с в УПИ ХІV - 185 кв. 178 на кв. „Клуцохор”
жилище”
гр.Сливен, ул.„Московска” № 23 б, имот
67338.544.185 –етапно

№ 144 / 28. 06. 2010г.

“ФЕЦ(фотоволтаична електроцентрала) с мощност 29,7кWр, в ПИ № 036046, , м.”Гъстата драка”, землище на
БКТП 63kVа-20/0,4kV, офис, битова сграда и санитарни възли” с.Тополчане, община Сливен.

№ 145/ 28. 06. 2010г.

“Жилищна сграда с фризьорски салон”

в УПИ ХІІ-340, кв.42 по плана на с.Желю войвода,
община Сливен.

№ 146 / 28. 06. 2010г.

“Фотоволтаична електроцентрала с обща мощност 17.82 кW”

в ПИ № 040012, местността “Забития камък”,
землището на с.Тополчане, община Сливен.

№ 147 / 30. 06. 2010г.

“Жилищна сграда”

в УПИ VІ-328 кв.5 по плана на с.Чинтулово,
община Сливен.

№ 148 / 30. 06. 2010 г.

“Пристройка и надстройка на жилищна сграда и гараж”

в УПИ І-209, кв.21 по плана на с.Блатец, община
Сливен.

№ 149 / 30. 06. 2010 г.

“Лятна кухня”

в УПИ ХІ-190, кв.24 по плана на с.Чинтулово,
община Сливен.

№ 150 / 30. 06. 2010г.

Чешма - на нова площадка,

в м. „Моллова гора”, кв.472, имот 67338.408.22 по
Кадастралната карта на землището на гр.Сливен

№ 151 / 01. 07. 2010 г.

“Ремонт на покривна кострукция”

в ПИ 5444, кв.158 на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Донка и
Константин Константинови” №1, имот с
идентификатор 67338.531.114 по КК на гр.Сливен

№152 / 01.07. 2010г.

“Изграждане на ограда”

на ПИ 67338.98.36 по КК на гр.Сливен, м.”Аркара
коруч”, землище на гр.Сливен.

№ 153 / 01. 07. 2010 г.

“Ограда”

на УПИ-XI 2606 , кв.90 на „Комлука” гр.Сливен,
ул.”Д.Пехливанов”№56, имот 67338.503.96

№ 154 / 07. 07. 2010 г.

“Резервоар за оборски тор с обем 1022 м3”

в ПИ 67338.177.56 (стар идентификатор 177.90),
бивш стопански двор, кв.”Дебелата курия”,
гр.Сливен, община Сливен

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 155 / 07. 07.2010г.

“Лятна кухня с навес за отоплителни материали”

в УПИ ІІІ-149, кв.22 по плана на с.Ичера, община
Сливен.

№ 156/ 08. 07. 2010 г.

“Ремонт на ограда”

на ПИ 875 , кв.27 на „Комлука” гр.Сливен, ул.”Сан
Стефано”№
61,
имот
67338.505.68
по
Кадастралната карта на гр.Сливен

№ 157 / 08.08.2010г.

„Пречиствателно съоръжение за отпадни води” и „БКТП в ПИ № 074004, м.”Казалджи търла”, земл. на
20/0.4 кV, 250 кVа” към „Винарска изба”
с.Николаево, община Сливен.

№ 158 / 08. 07. 2010 г.

“Сграда за охраната” и „Ограда”

в ПИ 67338.536.26, отреден „за производствена и
складова дейност” в м.”Асеновски дефиле”,
землище на гр.Сливен.
в УПИ VІІ-120, кв.130 на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Граф
Игнатиев” №12, имот 67338.513.120.1 по КК на
гр.Сливен.

№ 159/ 09. 07. 2010 г.

“Ремонт на покривна кострукция”

№ 160/ 12. 07. 2010 г.

“Жилищна сграда на четири етажа с обекти за търговия и в УПИ ІІ-70,71,72,73, кв.129 на ЦГЧ -гр.Сливен,
обществено обслужване”
ул.”Антим І” №4, имот 67338.513.267

№ 161/ 12. 07. 2010 г.

“Еднофамилна жилищна сграда на един етаж”

в УПИ ІХ-140, кв.125 на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Драгоман” №3, имот с идентификатор
67338.532. 140 по КК на гр.Сливен

№ 162/ 13. 07. 2010 г.

“Ремонт на външна мазилка”

в УПИ VІІІ-52 / стар пл.№1865/, кв.107 по плана на
ЦГЧ – гр.Сливен, ул.”Генерал Столетов” № 22,
имот 67338.513.52 по КК на гр.Сливен

№ 163 / 13. 07. 2010 г.

“Метеорологична мачта с височина 81м”

№ 164 / 14. 07. 2010г.

„Преустройство в кафе-аперитив
съществуваща сграда”

№ 165 /16. 07. 2010 г.

в ПИ № 091004, м.“Голямата кория”, землище
с.Бяла, община Сливен.
на помещение от

“Резервоар за оборски тор с обем 1409 м3”

в УПИ VІ, кв.169 по плана на кв.”Клуцохор”,
гр.Сливен, имот 67338.536.22 по КК
в ПИ №№ 000307 и 000310, бивш стопански двор,
м.”До каптажа”, землището на с.Младово, община
Сливен.

№ 166 / 20. 07. 2010 г.

“Ремонт на покривна конструкция”

№ 167/ 22. 07. 2010 г.

“Преустройство на съществуващи помещения в коктейл- в УПИ І- „За административна сграда”, кв.299 по
бар”
плана на ЦГЧ - гр.Сливен , бул.”Братя Миладинови

№ 168/ 22. 07. 2010 г.

“Преустройство на съществуващо таванско помещение в в имот пл.№6577, кв.325 на кв.”Република”,
ателие”
гр.Сливен, имот 67338.516.204 по КК.

№ 169/ 22. 07. 2010 г.

“Преустройство с надстрояване на
нежилищна сграда за обществени нужди”

№ 170 / 23. 07. 2010г.

“Разширение
с
вътрешно
преустройство
млекопреработвателно предприятие”

№ 171/27. 07. 2010 г.

“Пристройка и преустройство със смяна предназначението на в УПИ ІІв кв.157 на ЦГЧ -гр.Сливен, ул.”Драган
част от съществуваща офисна сграда за нуждите на Цанков” № 2, имот 67338.531.87.1
„ФИНАНСОВ ЦЕНТЪР на БАНКА ДСК”

№ 172/ 27. 07. 2010 г.

“Ремонт на покрив на съществуваща сграда”,

в ПИ 283, кв.698/от кв.16 на кв.”Комлука”,
гр.Сливен, ул.„Кишинев” № 3, имот 67338.511.149

№ 173/ 27. 07. 2010 г.

“Еднофамилна жилищна сграда”

в УПИ Х-985, кв.71 на кв.”Речица”,гр.Сливен,
ул.”Коста Велков” №2, имот 67338.702.411

№ 174 /27. 07. 2010 г.

в УПИ ХХІІІ-512, кв.57 по плана на с.Самуилово,
община Сливен.

съществуваща в УПИ ІІ-2656, кв.92 на кв.„Комлука”, ул.„Асеновска”
№ 55 А, имот 67338.503.127
на в УПИ ХІІІ кв.28 на „Промишлена зона”, гр.Сливен,
имот 67338.605.96 по КК на гр.Сливен.

“Лагуна за течна торова маса към „Кравеферма”

в ПИ № 000174, бивш стопански двор на
с.Глуфишево, община Сливен.

№ 175/27. 07. 2010г.

“ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС - супермаркет, кафе, магазини за в УПИ ХХVІІІ-340, кв.45 по плана на с.Крушаре,
нехранителни стоки”
община Сливен.

№ 176/ 27. 07. 2010 г.

“Фотоволтаична електроцентрала с обща мощност 21.5 кWр”

в УПИ L „за производствена и складова дейност”
кв.26 на Промишлена зона - гр.Сливен, ПИ
67338.605.247

№ 177 /29. 07. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 063067, местността “Герен тарла”,
землището на с.Бяла, община Сливен.

№ 178 /29. 07. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 070032, местността “Есекчиолу”,
землището на с.Бяла, община Сливен.

№ 179/ 30. 07. 2010 г.

“Ремонт на покрив”,

в НУПИ 1170, кв.46 на кв.”Комлука”- гр.Сливен,
ул.„Преслав” № 20, имот 67338.510.357

№ 180/ 30. 07. 2010 г.

“Ремонт на покрив на сградата на ПМГ“Добри Чинтулов”- в УПИ V-“За училище”, кв.137 на ЦГЧ на гр.Сливен
гр.Сливен”
ул.”Първи май” №2 , имот 67338.534.3

№ 182 / 02. 08. 2010 г.

“Ремонт на покрив на жилищна сграда”

№ 183/ 03. 08. 2010 г.

СТЕФАН ИВАНОВ ГЕНОВ
ул.”Хаджи Димитър” №5

№ 184 / 04. 08. 2010 г.

“Машиностроителен цех”

№ 185/ 04. 08. 2010г.

ЕГН 5101165800

в ПИ 7379, кв.386 на кв.”Ново село”, гр.Сливен,
ул.”Пейо Яворов” №35, имот 67338.528.66.1 по КК
на гр.Сливен
гр.Сливен, “Преустройство на съществуващи търговски
помещения в оптически магазин” в УПИ ХІХ-5502,
кв.281 на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Хаджи Димитър”
№5, имот 67338.550.8.1

“Автомивка - пристройка с преустройство”

в ПИ 67338.175.4, местността “Каменна алча”,
землището на гр.Сливен
в УПИ VІ, кв.169, кв.”Клуцохор”, гр.Сливен, община
Сливен.

№ 186 / 04. 08. 2010г.

Павилион с максимални размери 5.00 / 6.00м за охранителна ПИ 67338.48.46, местността “Сливенски кър” в
будка – КПП,
землището на гр.Сливен,

№ 187/ 05. 08. 2010 г.

„Вътрешна газопроводна инсталация на жилище”

№ 188 /05. 08. 2010 г.

“Оптична кабелна линия за свързаност на съществуващи от път II-66 през землищата на с.Зл.войвода
оптични кабелни трасета до обекти на МО в землищата на с.Гавраилово, с.М.Чочовен и с.Бяла, община
с.Злати войвода и с.Бяла – ОКЛ„102-10” Сливен

№ 189 / 06. 08. 2010 г.
№ 190/ 06. 08. 2010г.

„Вътрешна газопроводна инсталация на жилище”
„БКТП 20/0,4кV-1х630кVа” и “Eл.кабел 20кV до нов БКТП”

в УПИ ХІV-48, кв.449 по плана на кв.”Ново селоюг”, гр.Сливен

в УПИ ІV-37, кв.449 по плана на кв.”Ново село-юг”,
гр.Сливен
в УПИ ІVкв.19 на „Промишлена зона”,гр. Сливен,
имот с идентификатор 67338.603.185

№ 191/ 06. 08. 2010г.

„БКТП 20/0,4кV-1х630/кVа” и “Eл.кабел 20кV до нов БКТП”

№ 192/ 06. 08. 2010 г.

“Монтиране на нова входна врата на многоетажната жилищна - вх.”В” блок №7 на ЖК”Сини камъни в УПИ кв.581
сграда в режим на етажна собственост” - вх.”В” блок №7 на гр.Сливен.
ЖК”Сини камъни

№ 193/ 06. 08. 2010г.
№ 194/ 06. 08. 2010 г.
№ 195 / 06. 08. 2010г.

№ 196 / 06. 08. 2010 г.

в УПИ ХІV, кв.20 на „Промишлена зона”, гр.
Сливен”, имот с идентификатор 67338.603.185

“Къща за гости на два етажа с полусутерен”

в УПИ VІ-197, кв.31 на с.Ичера, община Сливен

“Изграждане на ограда” н.

на УПИ ХVІІІ-219, кв.30 по плана на с.Ичера,
община Сливе

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 086018, местността “Сюлейманов
кладенец”, землището на с.Бяла, община Сливен.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 081050, местността “Бърдото”, землището
на с.Бяла, община Сливен.

№ 197/06. 08. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 080044, местността “Бърдото”, землището
на с.Бяла, община Сливен.

№ 198 /06. 08. 2010г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 081046, местността “Бърдото”, землището
на с.Бяла, община Сливен

№ 199 /06. 08. 2010г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 079089, местността “Папас кайра”,
землището на с.Бяла, община Сливен.

№ 200 /10. 08. 2010 г.

“Търговски комплекс за автомобили”

в УПИ ІІ „За магазин”, кв.377 на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Феликс Каниц” , имот 67338.519.103
по КК на гр.Сливен

№ 201/ 16. 08. 2010 г.

“Ремонт на покрив”,

в
ПИ
2556,
кв.89
на
кв.”Комлука”гр.Сливен,ул.„Поборническа”№2,
имот
67338.503.69 по Ккарта на гр.Сливен

№ 202/ 18. 08. 2010 г.

“Преустройство на помещения от съществуваща нежилищна в ПИ 2741 кв.98 кв.”Комлука”, гр.Сливен,
сграда в обществена пералня”
ул.”Димитър Пехливанов”2, имот 67338.508.145.2

№ 203/ 18. 08. 2010 г.

“Промяна предназначението на съществуващ магазин в “ в УПИ І, кв.140 на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Цар
агроаптека - магазин за семена, торове и препарати
Симеон”2, сграда с идентификатор 67338.567.7.6

№ 204 / 18. 08. 2010 г.

“Балон за течен оборски тор с обем 400 м3”

в ПИ № 002001, бивш стопански двор, м.
”Гробищата”, землището на с.Желю войвода,
община Сливен.

№ 205 / 18. 08. 2010г.

“Жилищна сграда”

в УПИ ІV-3 кв.1 по плана на с.Малко Чочовени,
община Сливен.

№ 206 / 18. 08. 2010г.

“Жилищна сграда”

в УПИ V-3868 (ПИ 67338.421.20), кв.430, м.
”Гюргюнлюка”, селищно образувание “Изгрев”,
землище гр.Сливен.

№ 207 / 18. 08. 2010г.

“Жилищна сграда” и "Ограда”

в УПИ ХХІІ-508, кв.31 (ПИ 67338.440.343),
м.”Селището”, селищно образувание “Селището”,
землище гр.Сливен.

№ 208 / 18. 08. 2010 г.

“Къща за гости с бистро - преустройство на съществуваща в УПИ ХVІІІ-219 (ПИ 32915.501.219), кв.30 по
сграда“ и „Навес”
плана на с.Ичера, община Сливен.

№ 209 / 20. 08. 2010 г.

“Торище за оборски тор към „Кравеферма””

в ПИ № 186013, местността „Стопански двор 2”,
землището на гр.Кермен, община Сливен.

№ 210 / 20. 08. 2010 г.

“Изграждане на ограда”

на УПИ ХХІХ-207 (ПИ 67338.528.207), кв.395 на
кв.”Ново село”, гр.Сливен.

№ 211 / 20. 08. 2010 г.

“Изграждане на ограда”

на ПИ № 007021, местността ”Хитровото” в
землището на с.Сотиря, община Сливен.

№ 212 / 20. 08. 2010 г.

“Изграждане на ограда”

на ПИ № 007022, местността ”Хитровото” в
землището на с.Сотиря, община Сливен.

№ 213 / 20. 08. 2010г.

“Вилна сграда” и "Ограда”

в УПИ І-4729, кв.360 (ПИ 67338.413.345),
местността ”Сухата чешма”, селищно образувание
“Изгрев”, землище гр.Сливен.

№ 214/ 20. 08. 2010 г.

“Ремонт на външна мазилка на съществуваща триетажна - ПИ №5247 в УПИ І, кв.165 на ЦГЧ – гр.Сливен,
сграда”
ул.”Генерал Столипин” № 2А, имот 67338.533.56

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 215/ 20. 08. 2010 г.

“Обслужваща сграда към джамия”

в УПИ ІІІ, кв.40 на кв.„Надежда” гр.Сливен, имот
67338.605.41по КК на гр.Сливен

№ 216/ 20. 08. 2010 г.

“Магазин за хранителни стоки „ПЛЮС”

в УПИ ІІІ-80,81, кв.677 на парк ”Юнак”, гр.Сливен,
имоти 67338.557.80 и 67338.557.81 по КК

№ 217 / 23. 08. 2010г.

“Жилищна сграда”

в УПИ ІІІ-3664,3665,3666, кв.366, м.”Гюргюнлюка”,
селищно
образувание
“Изгрев”,
землище
гр.Сливен.

№ 218 / 25. 08. 2010 г.

“Лагуна за течна торова маса към „Кравеферма””

в ПИ № 000204, бивш стопански двор, землището
на с.Самуилово, община Сливен.

№ 219 / 25. 08. 2010 г.

“Лагуна за течна торова маса към „Кравеферма””

в ПИ № 057036, местността „Малкия чаир”,
землището на с.Тополчане, община Сливен.

№ 220 / 25. 08. 2010 г.

“Склад за отоплителни материали”

в ПИ 2430, кв.251, м.”Дюлева река” по плана на
СО”Изгрев”, землище на гр.Сливен, община
Сливен

№ 221/ 25. 08. 2010 г.

“Ремонт на покрив на нежилищна сграда”

в ПИ 5447, кв.158 на ЦГЧ - гр.Сливен, бул. ”Цар
Освободител” №31, имот 67338.531.119.1 по КК на
гр.Сливен

№ 222/ 25. 08. 2010 г.

“Сенник над входна площадка”

в ПИ 2741 кв.98 по плана на кв.”Комлука”,
гр.Сливен, ул.”Димитър Пехливанов-Добрович”
№2, имот с идентификатор 67338.508.145.2 по КК
на гр.Сливен

№ 223/ 26. 08. 2010 г.

„Кафе-аператив и жилище за гости”

в УПИ І-„за КОО”, кв.660 по плана на ЖК”Младост”
на гр.Сливен, имот 67338.561.25 по Кадастралната
карта на гр.Сливен

N- 224/ 26. 08. 2010 г.

“Преустройство на съществуващ магазин в кафе-аперитив”

в УПИ ІІ кв.149 на ЦГЧ - гр.Сливен, пл.”Левски” 7,
имот 67338.532.216.5 по Кадастралната карта на
гр.Сливен

№ 225/ 27. 08. 2010 г.

“Навес над входна площадка” и „Ограда”

в УПИ ІV-4148, кв.448 на кв.”Розова градина” на
гр.Сливен, ул.”Пушкин” № 49,имот 67338.555.29 по
КК на гр.Сливен

№ 226/ 27. 08. 2010 г.

“Ремонт на покрив на жилищна сграда”

в ПИ №7533, кв.398, на кв.”Ново село” гр.Сливен,
ул.”Агликина поляна” № 76, имот 7338528.139 по
КК на гр.Сливен

№ 227/ 27. 08. 2010г.

№ 228 / 02. 09. 2010г.

“Базова станция SLV 0030 /„ПРОГРЕС” – гр.Сливен/”

в УПИ І кв. 383 на кв.”Ново село”, гр.Сливен,
бул.”Панайот Хитов” №14, имот 67338.528.23 по КК
на гр.Сливен.

Рекламно-информационен елемент и 3 броя указателни УПИ VІІІ кв.34 на „Промишлена зона” на гр.Сливен,
табели
имот 67338.604.107

№ 229 / 03. 09. 2010г.

“Изграждане на ограда”

в УПИ І–2525, кв.289 м.”Лозерски връх” по плана на
СО”Изгрев”, землище на гр.Сливен, община
Сливен

№ 230 /03. 09. 2010г.

“Птицекомплекс”

в ПИ № 039073, местн.”Забития камък”, землището
на с.Тополчане, общ.Сливен

№ 231/ 03. 09.2010г.

“Едноетажно допълващо застрояване - гаражи”

в УПИ ХVІ–1499, кв.54 на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Асен Златаров” №17, имот 67338.512.151 по КК
на гр.Сливен.

№ 232/ 03. 09. 2010 г.

“Ремонт на покрив на жилищна сграда”

в ПИ 5187, кв.146 на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Шипченска епопея” № 6.

№ 233/03. 09. 2010 г.

“Транжорна и магазин за месо”

в УПИ V , кв.557 по плана на ЖК”Българка”,
гр.Сливен.

№ 234/ 03. 09. 2010 г.

“Жилищна сграда на три етажа”

в УПИ ІV – 15, 16, кв.382 кв.”Ново село”-гр.Сливен,
ул.”Илия Цеков” № 22 – 24 за етапно изпълнение.

№ 235 /10. 09. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 059167, местността “Дългата поляна”,
землището на с.Бяла, община Сливен.

№ 236 /10. 09. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 060124, местността “Дюс гюлджи”,
землището на с.Бяла, община Сливен.

№ 234/ 03. 09. 2010 г.

“Жилищна сграда на три етажа”

в УПИ ІV – 15, 16, кв.382 кв.”Ново село”-гр.Сливен,
ул.”Илия Цеков” № 22 – 24 за етапно изпълнение.

№ 235 /10. 09. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 059167, местността “Дългата поляна”,
землището на с.Бяла, община Сливен.

№ 236 /10. 09. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 060124, местността “Дюс гюлджи”,
землището на с.Бяла, община Сливен.

№ 237 /10. 09. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 062021, местността “Орта борун”,
землището на с.Бяла, община Сливен.

№ 238/ 10. 09. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 062069, местността “Орта борун”,
землището на с.Бяла, община Сливен.

№ 239 /10. 09. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 073100, местността “Търталовото”,
землището на с.Бяла, община Сливен.

№ 240 /10. 09. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 082049, местността “Станковото”,
землището на с.Бяла, община Сливен.

№ 241 /10. 09. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 083020, местността “Пряслапа”,
землището на с.Бяла, община Сливен.

№ 242 / 10. 09. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 086048, местността “Сюлейманов
кладенец”, землището на с.Бяла, община Сливен.

№ 243 /10. 09. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 087048, местността “Кънковото”,
землището на с.Бяла, община Сливен.

№ 244 / 14. 09. 2010 г.

"Изграждане на събирателна улица с водопровод, между квартали №№103, 104, 105 до 110 и от 126,
канализация и улично осветление от о.т. 1032 на 127 до 133 на ЦГЧ на гр.Сливен.
ул.”Г.С.Раковски” до о.т.2830 ул.”Великокняжевска” в ЦГЧ на
гр.Сливен”,

№ 245 /15. 09. 2010г.

№ 246 /15. 09. 2010г.

№ 247/ 16. 09. 2010 г.

“Жилищна сграда”

в УПИ V-3017 (ПИ 67338.415.134), кв.216,
м.”Сухата чешма”, селищно образувание “Изгрев”,
землище гр.Сливен.

“Вилна сграда – етапно изпълнение”

в УПИ ІІ-2052 (ПИ 67338.417.2), кв.201, м. ”Дюлева
река”, селищно образувание “Изгрев”, землище
гр.Сливен.

“Цех за производство на чорапи”

в ПИ 67338.835.50 по КК, местност ”Къра”,
землище на кв.”Речица”, гр.Сливен

№ 248/ 16. 09. 2010 г.

“Преустройство на съществуващ търговски обект в магазин в УПИ V кв.550 по плана на ЖК”Българка”,
за месо”
гр.Сливен

№ 249/ 16. 09. 2010 г.

“Пристройка към съществуваща двуетажна жилищна сграда” в УПИ VІІ - 6659, кв.338 на кв.”Република”,
гр.Сливен, ул.”Добри Димитров” №15, имот
67338.516.301

№ 250 / 17. 09. 2010 г.

“Жилищна сграда”

№ 251/ 17. 09. 2010 г.

“Офисна сграда на две нива”

в УПИ ІІІ-195, кв.26 по плана на с.Желю войвода,
община Сливен.
в УПИ І кв.151 по плана на ЦГЧ -гр.Сливен,
ул.”Александър
Стамболийски”,
имот
67338.532.247 по Кадастралната карта на
гр.Сливен.

№ 252/ 23. 09. 2010 г.

“Ажурна ограда”

на УПИ V-6789 в кв.376 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Гаговец” №34

№ 253/ 24. 09. 2010 г.

“Външна хидравлична асансьорна уредба”

на сграда, в УПИ І ”За болница”, кв.306 на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Христо Ботев” № 1, имот
67338.552.48 по КК на гр.Сливен

№ 254 /27. 09. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 074086, местността “Домусчи дере”,
землището на с.Бяла, община Сливен.

№ 255 /27. 09. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 067107, местността “Харманите”,
землището на с.Бяла, община Сливен

№ 256 / 27. 09. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 081054, местността “Селимови парчета”,
землището на с.Бяла, община Сливен

№ 257 /27. 09. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 079095, местността “Папас кайра”,
землището на с.Бяла, община Сливен

№ 258 /27. 09. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 088061, местността “Райкова пътека”,
землището на с.Бяла, община Сливен

№ 259 /27. 09. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 071103, местността “Гайдовец”, землището
на с.Бяла, община Сливен

№ 260 /27. 09. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 069006, местността “Калдаръма”,
землището на с.Бяла, община Сливен.

№ 261/ 27. 09. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 082051, местността “Станковото”,
землището на с.Бяла, община Сливен.

№ 262 / 27. 09. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 074087, местността “Домусчи дере”,
землището на с.Бяла, община Сливен

№ 263 /27. 09. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 081044, местността “Селимови парчета”,
землището на с.Бяла, община Сливен

№ 264 /27. 09. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 059166, местността “Студената вода”,
землището на с.Бяла, община Сливен.

№ 265 / 27. 09. 2010г.

“Фотоволтаична централа с обща мощност 3784 кWр”

в ПИ № 007022, местността “Хитровото”,
землището на с.Сотиря, община Сливен.

№ 266/ 27. 09. 2010г.

„БКТП 20/0,4кV 250/кVа” “Eл.кабелно захранване 20кV на
БКТП” и „Ел.кабел 1кV” за УПИ ХІ-за бензиностанция”

в УПИ LXХVІII-„за ТП”, кв.22 на „Промишлена зона”гр. Сливен,

№ 267 / 27. 09. 2010 г.

“Второстепенно застрояване - навес за паркомясто” и за ПИ 50, кв.233 на кв.”Клуцохор”, - гр.Сливен,
„Ограда”
ул.”Лозарска” № 26 , имот 67338.537.50

№ 268 / 27. 09. 2010 г.

“Изграждане на ограда”

на ПИ 67338.8.33, м.”Рамануша”, землището на
гр.Сливен, община Сливен.

№ 269/ 04. 10. 2010 г.

“Ремонт на покрив”,

в ПИ 62, кв.223 на ”Клуцохор”, гр.Сливен,
ул.„Копринка” № 12, имот с 67338.538.62

№270/ 04. 10. 2010 г.

“Жилищна сграда на два етажа”

в УПИ ХХ-1863, кв.107 на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Генерал Столетов” №26, имот 67338.513.50 по
КК на гр.Сливен.

№ 271/ 04. 10. 2010 г.

“Преустройство на игрална зала за автомати в търговски в УПИ І, кв.302 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
обекти”
бул.”Цар Освободител” 46, имот 67338.551.80 по
КК на гр.Сливен

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 272 / 04. 10. 2010г.

“Вятърна електроцентрала с генератор Vestas V90-1.8/2.0 MW, в ПИ № 043033, м.“Колуна”, землище с.Раково,
ЗРУ 20 кV и кабел 20 кV”
община Сливен.

№ 273/ 05. 10. 2010 г.

“Плътна ограда”

по източната регулационна линия на УПИ ІІ-7946 в
кв.434 на кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Роза
Люксембург” №20.

№ 274 / 05. 10. 2010г.

“Битова сграда за обслужващ персонал с помещение за в ПИ № 000318 „за овцеферма”, м.„Пръстницата”, в
съхранение на мляко и навес”
землището на с.Драгоданово

№ 275 / 05. 10. 2010г.

“Жилищна сграда на един етаж”

в УПИ ХVІІ-364, кв.42 с.Крушаре,

№ 276/ 06. 10. 2010 г.

“Преустройство съществуващ офис в магазин”

в УПИ VІ- 47,48,49,53, кв.107 на ЦГЧ - гр.Сливен
ул.”Капитан
Мамарчев”
№11,
имот
67338.513.48.2.10 по КК на гр.Сливен

№ 277/ 06. 10. 2010 г.

“Жилищна сграда на три етажа”

в ПИ 4644, кв.120 на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Софроний Врачански” №9, имот 67338.532.234
по КК на гр.Сливен.

№ 278 / 07. 10. 2010г.

Павилион за търговска дейност и навес за покрита лятна в ПИ № 000042, м.“Мараша”, землището на с.Горно
търговска площ
Александрово

№ 279 / 07. 10. 2010г.

Павилион за търговска дейност и навес за покрита лятна в ПИ № 000042, м. “Мараша”, землището на
търговска площ
с.Горно Александрово, община Сливен,

№ 280/ 07. 10. 2010 г.

“Заведение за бързо хранене с детски кът и офис - в УПИ ІІ „кв.593 по плана на кв.”Сини камъни”,
преустройство на съществуваща бирария“
гр.Сливен, община Сливен.

N- 281/ 07. 10. 2010 г.

“Жилищна сграда на четири етажа с магазин и офис ”

в УПИ ХV-1498, кв.54 на ЦГЧ- гр.Сливен, ул.”Асен
Златаров” № 17А, имот 67338.512.152 по КК на
гр.Сливен.

№ 282/ 08. 10. 2010 г.

“Масивна ограда”

за УПИ ХХVІ-1511, кв.54 по плана на ЦГЧ –
гр.Сливен, ул. ”Козлодуй №2

№ 283 / 14. 10. 2010г.

“Базова станция GSM/UMTS - SLV 0027 на „Мобилтел”ЕАД”, попадащ в УПИ І кв.190 на кв.„Клуцохор”,
вх.В на бл.1 на кв.„Клуцохор”,
гр.Сливен, имот 67338.542.2 по КК

№ 284/ 14. 10. 2010 г.

“Пристройка към жилищна сграда”

в УПИ ІІІ-63 кв.483 на кв.„Даме Грув” гр. Сливен,
ул.„Димитър Топалов” № 6, имот 67338.563.63 по
КК.

№ 285 / 14. 10. 2010 г.

“Еднофамилна жилищна сграда”

в УПИ ІІІ-140, кв.26 по плана на с.Глушник, община
Сливен

№ 286 / 14. 10. 2010г.

“Жилищна сграда”

в УПИ VІІ-1682, кв.50, м.”Андреева чешма”,
селищно
образувание
“Изгрев”,
землище
гр.Сливен.

№ 287 / 14. 10. 2010 г.

“Ремонт на покривна конструкция”

в УПИ ІV-549, кв.75 по плана на с.Крушаре, община
Сливен.

№ 288 / 14. 10. 2010 г.

"Преустройство на съществуващи стопански постройки в в ПИ 67338.3021.139, м. „Асеновско дефиле”,
сграда за временно обитаване –„Зелено училище"
землището

№ 289 / 14. 10. 2010г.

“Работилница за разфасоване и препакетиране на месни и в УПИ ІV-368, кв.60 на кв.”Речица”, на гр.Сливен.
млечни продукти - пристройка с преустройство към
съществуващи сгради”

№ 290/ 19. 10. 2010 г.

„Вътрешна газопроводна инсталация на жилище в сграда в в УПИ ІІІ-10232, кв.605 на ЖК”Дружба”, гр.Сливен,
режим на етажна собственост”
ул.”Г.Данчев”42, ап.4,

№ 291/ 19. 10. 2010г.

“Магазин за промишлени стоки”

№ 292 / 22. 10. 2010 г.

“Разпределителен газопровод по „Самуиловско шосе” и за УПИ ІV, кв.62 по плана на „Промишлена зона”,
газопроводно отклонение
гр.Сливен" в гр.Сливен

№ 293/ 26.10.2010г.

“Битова сграда” и „Гараж”

в ПИ 046007, м.”Забития камък”, землище на
с.Тополчане, община Сливен.

№ 294/ 26. 10. 2010 г.

“Ремонт на покрив на жилищна сграда”

в УПИ ІІІ-7006, кв.390, на кв”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Д-р Иван Жечков” № 4 и № 6 имот
67338.526.92 по КК

№ 295/ 26. 10. 2010 г.

“Еднофамилна жилищна сграда на два етажа”

в УПИ ІІ-43, кв.107 на ЦГЧ-гр.Сливен, ул.”Генерал
Столетов” №28, имот 67338.513.43 по КК на
гр.Сливен

№ 296 / 26. 10. 2010г.

„Трансформаторен пост тип БКТП 2х630 кVА, 20/0,4кV”, „Кабел за „Складова база” в имот 67338.605.249, попадащ
20кV” и „Кабел 0,4кV”
в УПИ LІІІ, кв.26 на Пром.зона, гр.Сливен

№ 297 / 27. 10. 2010г.

Корекция на “Дюлева река” – участък І от км 0+000 до км
0+209.50” между територията на ЖК”Сини камъни” на
гр.Сливен и селищно образувание ”Изгрев”- Вилна зона на
гр.Сливен,.

№ 298 / 28. 10. 2010 г.

„Фотоволтаична електроцентрала за
електроенергия с мах АС мощност 5мW”

№ 300/ 28. 10. 2010 г.

“Жилищна сграда на два етажа ”

№ 301 / 28. 10. 2010г.

“Фотоволтаична централа с мах АС мощност 1 мW” и в ПИ № 029074, м.“Зад гюмя баир”, землището на
„Ограда”
с.Бозаджий, община Сливен.

№ 302/ 03. 11. 2010 г.

“Ремонт на покрив на нежилищна сграда”

в УПИ ІІ-5557, кв.141 на ЦГЧ-гр.Сливен,
ул.”Генерал Драгомиров” №10, имот 67338.548.48.1
по КК на гр.Сливен

№ 303/ 03. 11. 2010 г.

“Еднофамилна жилищна сграда на два етажа”

в УПИ ІV-51, кв.359 на кв.”Ново село”, гр.Сливен,
ул.”Ропотамо” №30, имот 67338.521.51

№ 304 / 04.11. 2010г.

Сенник /навес/ 11,00/3,50м /покрита площ от 30 кв.м/ над лятна в УПИ І, кв.227 по плана на “Клуцохор”, гр. Сливен,
търговска площ

№ 305 / 04.11. 2010г.

в УПИ ХХ-39, кв.479, кв.”Даме Груев”, гр.Сливен

производство

между територията на ЖК”Сини камъни” на
гр.Сливен и селищно образувание ”Изгрев”- Вилна
зона на гр.Сливен,.
на в УПИ І, кв.66 – имот 67338.601.228 и в УПИ І, кв.67
- имот 67338.601.227 по плана на Промишлена
зона -гр.Сливен
в УПИ VІІ-77 /стар пл.№1260/ кв. 224 на кв.
„Клуцохор” гр. Сливен, ул.„Копринка” № 9, имот №
67338.538.77 по КК

“Ремонт на търговска сграда”

с имотен № 8464 в УПИ ХІХ, кв.157 на ЦГЧСливен, имот 67338.531.17 по КК на гр.Сливен

№ 306 / 05. 11. 2010 г.

“Кравеферма за 30 броя крави"

в ПИ № 061031, м. „Под село”, землището на
с.Гергевец, община Сливен.

№ 307/ 08. 11. 2010г.

“Вилна сграда и гараж”

в УПИ VІ-2624 (ПИ 67338.419.226), кв.291,
м.”Дюлева река”, селищно образувание “Изгрев”,
землище гр.Сливен.

№ 308 / 08.11. 2010г.

“Жилищна сграда и навес за гараж”

в УПИ І-3354 (ПИ 67338.417.306), кв.233, м.
”Дюлева река”, селищно образувание “Изгрев”,
землище гр.Сливен

№ 309 / 08. 11. 2010г.

“Гаражни клетки”

в УПИ І-136, кв.24 по плана на с.Ичера, община
Сливен.

№ 310/ 08.11. 2010 г.

"Отводняване на повърхностни води в с.Скобелево"

в и частично извън регулационните граници на с.
Скобелево, община Сливен – за етапно
изграждане.

№ 311/ 09. 11. 2010 г.

“Надстрояване и пристрояване на съществуваща жилищна в УПИ ХІ-331, кв.45 на кв.”Речица”, гр.Сливен,
сграда”
ул.”Михаил Греков” №10, имот 67338.702.331 по КК
на гр.Сливен.

№ 312 / 09. 11. 2010г.

“Фотоволтаична централа с обща мощност 1 МWр”

№ 313 / 09. 11. 2010 г.

“Сгради за търговия и услуги – магазин за хранителни стоки, в УПИ ІХ кв.43 по плана на с.Тополчане, община
кафе-аперитив и магазин за строителни материали”
Сливен.

№ 314 / 10. 11. 2010г.

“Ремонт на покривна конструкция на съществуващ гараж”

в НУПИ 2912, м.”Андреева чешма”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен.

№ 315 /10. 11. 2010 г.

“Цех за преработка на мед и пчелни продукти”

в ПИ № 060071, м.“Коджа ада”, землището на
с.Селиминово, община Сливен.

№ 316/ 11. 11. 2010 г.

“Разделяне на апартамент на две самостоятелни жилища”

в сграда с идентификатор 67338.504.65, ПИ 2154 ,
кв.80 по плана на кв.„Комлука”- гр.Сливен,
ул.”Асеновска” № 46

№ 317 /11. 11. 2010г.

“Базова станция GSM/UMTS – SLV 0008”

в УПИ І, кв.664 на ЖК”Младост”, гр.Сливен, имот
67338.561.83.1 по КК на гр.Сливен

№ 318 / 12. 11. 2010г.

“Базова станция GSM/UMTS на „МТеl” SLV 0021”

в УПИ ІІІ кв.87 по плана на с.Крушаре, община
Сливен.

№ 319 / 12. 11. 2010г.

“Приемно-предавателна GSM/UМТS станция от мрежата на в ПИ № 000057, м.“Попов рът”, землището на
„БТК” АД - RР 3830 „RAKOVO TVR“
с.Раково, община Сливен

№ 320 / 15. 11. 2010г.

“Вилна сграда”

в ПИ № 007021, местността “Хитровото”,
землището на с.Сотиря, община Сливен.

в УПИ І-3724, кв.205, м.”Гюргюнлюка”, селищно
образувание “Изгрев”, землище гр.Сливен.

№ 321 / 15. 11. 2010г.

„Присъединяване на когенераторна електроцентрала към
в ПИ 000187, м.„Пожара”, землище кв.”Речица”,
електроразпределителната мрежа СрН чрез реконструкция на гр.Сливен, имот 67338.709.4 по КК на гр.Сливен.
съществуващ ТП”

№ 322/ 16. 11. 2010 г.

“Ремонт на покривна кострукция”

№ 323 / 16. 11. 2010г.

“Базова станция GSM/UMTS и Радиорелеен възел на GSM в ПИ 074044 / от ПИ 074019 и ПИ 74033/ в м.”Краен
оператор „Globul”
баир” землището на гр.Кермен,

№ 324 / 16.11. 2010 г.

„Вътрешна газопроводна инсталация на жилище”

в УПИ V-1693, кв.50 м.”Среди дол”, селищно
образование „Изгрев”, гр.Сливен.

№ 325 / 16.11. 2010 г.

„Вътрешна газопроводна инсталация на жилище”

в УПИ ІІІ-130, кв.454 на кв.”Ново село-юг”,
гр.Сливен, ул.”Лев Толстой” № 22.

№ 326 / 16.11. 2010 г.

„Вътрешна газопроводна инсталация на жилище”

в УПИ V-158, кв.457 на кв.”Ново село-юг”,
гр.Сливен, ул.”Петьофи” № 10.

№ 327 / 16.11. 2010 г.

„Вътрешна газопроводна инсталация на жилище”

в УПИ І-64, кв.463 на кв.”Ново село-юг”, гр.Сливен,
ул.”Петко Д.Петков” № 4.

№ 328 / 18. 11. 2010 г.

в УПИ ХІІ-7954, кв.434 на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Йосиф Щросмайер” №49, имот
67338.530.89.1 по КК на гр.Сливен.

преместваем обект - павилион за охранителна будка към , в ПИ 67338.835.20 (стар № 35.20), м.“Драката”,
паркинг
землището на кв.”Речица”, община Сливен

№ 329 / 18.11. 2010г.

“Гараж и селскостопанска постройка”

в УПИ ІХ-297, кв.37 на с.Трапоклово, община
Сливен.

№ 330 / 18. 11. 2010г.

“Жилищна сграда”

в УПИ ІІІ-2082, кв.227, м.”Дюлева река””, селищно
образувание “Изгрев”, землище гр.Сливен /имот
67338.417.46 по КК на гр.Сливен/.

№ 331/ 19. 11. 2010 г.
№ 332 / 22.11. 2010г.

ПАВИЛИОН за търговска дейност кафе-автомат
“Изграждане на ограда и навес”

УПИ VІІ-5655, кв.286 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
на УПИ Х, кв.21 по плана на „Промишлена зона”,
гр.Сливен – имот 67338.603.56 по кадастралната
карта на гр.Сливен.

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект
информационен

Местонахождение

№ 333 / 22. 11. 2010г.

„Туристически
изграждане

център”

-

за

етапно ПИ 67338.303.158 по КК на гр.Сливен, отдел 641,
подотдел „е” по ЛУП на ДГС-Сливен,
м.“Карандила”,

№ 334 / 22 .11. 2010 г.

Атанасова Трухчева– Управител, ЕГН 5610024696 “Газопроводно отклонение за УПИ Х през УПИ
„Н.С.Р.”ООД, гр.Сливен, ул.”Шандор Петьофи” №2, пр. от LXXIV, УПИ ХI, УПИ ХХХІ и УПИ ХLVІ в кв.26 по
Христо Стойчев Христов – Управител, ЕГН 5510275867
плана на Промишлена зона, гр.Сливен", изцяло в
собствени имоти

№ 335 / 23. 11.2010г.

“Вилна сграда”

№ 336 / 24. 11. 2010г.

“Пристройка за складови и обслужващи помещения към в УПИ VІ-1691, кв.50, м.”Андреева чешма”,
малка работилница за декоративен текстил”
селищно
образувание
“Изгрев”,
землище
гр.Сливен.

в
УПИ
І-247,кв.454,м.”Каменка”,селищно
образувание “Изгрев”,землище гр.Сливен

№ 337/ 24. 11. 2010 г.

“Тавански етаж с кабинет за индивидуална творческа в УПИ Х-6839, кв.370 на кв.”Ново село”, гр.Сливен,
дейност”
ул.”Владислав Очков” № 45-А.

№ 338 / 25.11. 2010г.

“Приемо-предавателна станция за GSM/UMTS оборудване на в УПИ VІ кв.21 на „Промишлена зона”, гр.Сливен,
„БТК”АД”,
бул.”Стефан Караджа” №23, имот 67338.603.61.36
по КК.

№ 339 / 26. 11. 2010г.

2бр. павилиона за продажба на промишлени стоки с размери УПИ ІІ, кв.34 по плана на „Промишлена зона”,
до 9кв.м.
гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.604.108

№ 340 / 29. 11. 2010г.

“Жилищна сграда”

в УПИ VІ-9519, кв.14, м.”Хисарлъка”, селищно
образувание “Изгрев”, землище гр.Сливен /имот
67338.401.314 по КК на гр.Сливен/.

№ 341 / 29.11. 2010г.

“Гараж”

в УПИ ХVІ-55, кв.15 по плана на с.Блатец, община
Сливен.

№ 342/ 29. 11. 2010 г.
№ 343 / 30. 11. 2010г.
№ 344/ 30. 11. 2010 г.

“Ограда”

на УПИ V- 2001, кв.169 по плана на „Клуцохор”
гр.Сливен, бул.”Тракия” № 65

30 бр. временни преместваеми обекта - павилиони за нуждите УПИ І, кв.604 по плана на ЖК”Дружба”, гр.Сливен.
на открит базар за промишлени стоки
“Жилищна сграда ”

в УПИ ХІ-12 кв.183 на кв.„Клуцохор” гр. Сливен,
ул.„Хан Крум” № 35, имот с № 67338.544.12 по КК
на гр.Сливен

№ 345 / 01. 12. 2010г.

“Покривна GSM/UMTS базова станция SLV0035” – за етапно
изпълнение.

№ 346/ 02. 12. 2010 г.

“Преустройство на съществуващ търговски обект в аптека за в УПИ ІІ, кв.620 по плана на ЖК ”Дружба”, имот
готови лекарствени форми”
67338.560.68.3 по КК гр.Сливен

№ 347/ 02. 12. 2010 г.

“Ограда”

в УПИ ІІ-215, кв.34 на с.Сотиря, община Сливен,
област Сливен

на УПИ ХІV-269 /стар ПИ 8414/, кв.213 на
„Клуцохор”- гр.Сливен, ул.”Радецки” № 28-а , имот
№ 67338.545. 269 по Кадастралната карта на
гр.Сливен

№ 348 / 02. 12. 2010 г.

„Фотоволтаична електроцентрала за
електроенергия 0,9МW” и „Кабел 20кV”

№ 349 / 02. 12. 2010 г.

„Фотоволтаична електроцентрала за производство на в ПИ № 000106, м.”До каптажа”, землището на
електроенергия 2,4МW” и „Кабел 20кV”
с.Младово, община Сливен

№ 350 / 02. 12. 2010г.

„Фотоволтаична електроцентрала за производство на в ПИ № 000167, „Стопански двор” в землището на
електроенергия 1,3МW” и „Кабел 20кV”
с.Крушаре, община Сливен

№ 351/ 03. 12. 2010 г.

производство

“Жилищна сграда на два етажа и гараж”

на в ПИ № 000701, землището на с.Крушаре, община
Сливен

в УПИ VІІІ-233, кв.203 на кв.”Клуцохор” гр.Сливен
ул.”Баба Тонка” № 1, имот 67338.545.233 по КК на
гр.Сливен

№ 352 / 03. 12. 2010г.

“Ремонт на покривна конструкция на лятна кухня”

в УПИ ХХІІ-91, кв.423 на кв.”Ново село”, гр.Сливен,
ул.”Пейо Яворов” № 54.

№ 353/ 03. 12. 2010 г.

Ремонт на покривна кострукция”

“ в УПИ VІ-7008, кв.390 на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Добри Добрев” №13 и №13А, сграда
67338.526.95.1 по КК на гр.Сливен

№ 354/ 03. 12. 2010 г.

“Жилищна сграда на два етажа с магазин за промишлени в УПИ ІХ–12, кв.388 на кв.”Ново село”, гр.Сливен,
стоки”
имот 67338.526.12 по КК на гр.Сливен

№ 355 / 03.12. 2010г.

“Вилна сграда”

№ 356/ 03. 12. 2010 г.

“Преустройство и смяна предназначението на съществуваща в УПИ ХІ кв.282 на ЦГЧ -гр.Сливен, ул.”Мишо
кафе-сладкарница в кафе-аперитив и на магазин за Тодоров” №7, имот 67338.550.87
нехранителни стоки в лекарски кабинет”

№ 357 / 13.12. 2010г.

“Изграждане на ограда”

на УПИ V-300, кв.59 по плана на с.Чокоба,
община Сливен.

№ 358 / 13. 12. 2010г.

“Изграждане на ограда”

на УПИ ХІV-184 и УПИ ХVІІІ-184 в кв.14
с.Новачево, община Сливен.

№ 359/ 17. 12. 2010 г.

“Ограда” и „Навес”

в имот 67338.510.383 по КК на гр.Сливен, стари ПИ
1403 и 1404 в кв.49 на кв.”Комлука” на гр.Сливен ,
ул.”Иларион Драгостинов” № 8.

№ 360 / 17. 12. 2010г.

“Кафе-аперитив”

в УПИ VІІІ-271, кв.33 по плана на с.Чинтулово,
община Сливен.

№ 361 / 20. 12. 2010г.

“Гараж”

в имот 67338.421.291 по КК на гр.Сливен /стар ПИ
3890/ в кв.458 на м.”Гюргюнлюка” във „Вилна зона”
на селищно образувание „Изгрев”, землище на
гр.Сливен

№ 362/ 21. 12. 2010 г.

“Магазин за хранителни и нехранителни стоки”

като етап от „Търговска сграда” в УПИ V-60, кв.248
на кв.”Клуцохор” - гр.Сливен, ул.”Трапезица” №28,
имот 67338.540

№ 363/ 22. 12. 2010 г.

“Търговски център”

в УПИ І, кв.139-е на ЦГЧ -гр.Сливен, имот
67338.534.57 по Кадастралната карта на гр.Сливен

№ 364/ 23. 12. 2010 г.

“Еднофамилна жилищна сграда”

в ПИ 130, кв.55 на ЦГЧ -гр.Сливен, ул.”Марица”
№31А имот 67338.512.189 по КК - за етапно
изпълнение.

в УПИ ІV-1564, кв.36, м.”Среди дол”, селищно
образувание “Изгрев”, землище гр.Сливен.

№ 365/ 27. 12. 2010 г.

“Масивна ограда” и “Допълващо застрояване – покрити за УПИ ХVІІІ -136 /стар ПИ 816/, кв.46 на
паркоместа”
кв.”Речица”,гр.Сливен, ул.”Драва” №24, имот
67338.703.136.

№ 366 / 27. 12. 2010г.

“Фотоволтаична електроцентрала с обща мощност 1438.2 в ПИ №№ 020096, 020002, 020008 и „Кабел 20 кV”
кWр”
до БКТП-нов в ПИ № 020096, м.“Големия дюзлюк”,
землището на с.Блатец, община Сливен.

№ 367/ 27. 12. 2010г.

“Сграда за битови нужди и гараж”

в УПИ І, кв.38 по плана на с.Малко Чочовени,
общ.Сливен.

№ 368 / 27.12. 2010 г.

“Лятна кухня”

в УПИ ІХ-39, кв.10 по плана на с.Панаретовци,
община Сливен.

№ 369 / 28. 12. 2010 г.

“Преустройство на съществуващо помещение в магазин за в УПИ ХХ – 114, кв.180 на кв.”Клуцохор”, ул.”Георги
плодове и зеленчуци“
Икономов” № 40, имот 67338.544.114.2

№ 370/ 28. 12. 2010 г.

“Жилищна сграда с магазин за хранителни стоки и в УПИ ІІІ-1317 кв. 73 на кв. „Комлука” гр. Сливен,
кафе–сладкарница”
ул.„Борис Търновски” № 8

2011г.
№ 1/ 04. 01. 2011 год.

“Пристройка към съществуваща административна сграда” и в УПИ VІ-143, кв.173 по плана на
„Едноетажно допълващо застрояване”
кв.”Клуцохор”гр.Сливен ул.”6-ти септември”№27,
имот 67338.543.146 по КК на гр.Сливен

№ 2/ 11. 01. 2011год.

“Сграда за стопанска дейност – фризьорски салон”

в УПИ І–6874, кв.371 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Добри Димитров” №12, имот
67338.518.128 по КК на гр.Сливен

№3/11. 01. 2011 год.

“Жилищна сграда на три етажа с магазин и гараж”

в УПИ ХІ-150, кв.53 по плана на ЦГЧ- гр.Сливен,
ул.”Козлодуй” № 25, имот №67338.512.72 по КК на
гр.Сливен

№4 / 14. 01. 2011 г.

„Фотоволтаична електроцентрала обща мощност 2,5 МWp”

в ПИ 67338.461.1 в м.”Шекерджата”, землище на
гр.Сливен

№5/14. 01. 2011 г.

„Фотоволтаична електроцентрала обща мощност 2 МWp”

в ПИ 67338.461.1 в м.”Шекерджата”, землище на
гр.Сливен

№6 / 14. 01. 2011 г.

„Фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана в ПИ 67338.461.1 в м.”Шекерджата”, землище на
мощност 5 МWp”
гр.Сливен

№7 / 14. 01. 2011г.

“Ограда” и „Навес/козирка”

в УПИ ХХVІІІ, кв.17 по плана на „Промишлена
зона”,гр.Сливен

№8 / 17 . 01. 2011год.

“Вилна сграда”

в НУПИ 9267, кв.222, м. ”Дюлева река”,
СО“Изгрев”, землище гр.Сливен

№9/ 17. 01. 2011год.

“Жилищна сграда - надстройка и преустройство”

в УПИ ХХ-294, кв.39 на с.Бяла, община Сливен

№10 / 17. 01. 2011год.

“Жилищна сграда”

в УПИ ІІ-36, кв.18 по плана на с.Калояново, община
Сливен.

№11 / 17. 01. 2011год.

“Вилна сграда”

в УПИ І-1842,1844 (ПИ 67338.404.448), кв.29,
м.”Среди дол”, СО“Изгрев”, землище гр.Сливен.

№12 / 21. 01. 2011год.

Павилион с размери до 20 кв.м за търговия с хранителни
стоки, върху собствен терен,

в УПИ V-166 (ПИ 67338.563.166), кв.488, по плана
на кв.”Даме Груев”, гр.Сливен, община Сливен,

№13 / 21. 01. 2011г.

“Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки за в ПИ № 339, кв.11 на кв.”Асеновец”, гр.Сливен,
нуждите на лишените от свобода”
имот с идентификатор 67338.566.324 по КК на
гр.Сливен.

№14/ 21. 01. 2011год.

“Еднофамилна жилищна сграда”

в ПИ 2664, кв.92 по плана на кв.”Комлука”, ул.”Шар
Планина” № 6А , имот с идентификатор
67338.503.141 по КК на гр.Сливен

№15/ 24. 01. 2011 год.

“Сграда за обществено обслужване”.

в УПИ VІ, кв.316 на ЦГЧ - гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.549.116 по КК на гр.Сливен,
ул.”Славянска”

№16/24. 01. 2011г.

„БКТП 10/0,4кV - 2х800кVа”

в УПИ ІХ-„За озеленяване и ТП”, кв.137Б по плана
на ЦГЧ,гр. Сливен

№17 / 25. 01. 2011 год.

“Жилищна сграда и гараж”

в УПИ ІІ-177, кв.23 по плана на с.Градско, община
Сливен.

№18 / 26. 01. 2011год.

“Жилищна сграда”

в УПИ ХІІ-31 кв.8 по плана на с.Драгоданово,
община Сливен

№19/ 26. 01. 2011 год.

“Изграждане на ограда”

на УПИ ХХ-142, кв.16 по плана на гр.Кермен,
община Сливен.

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж
№20 / 26. 01. 2011год.

Възложител

Обект

Местонахождение

“Изграждане на ограда”

на ПИ № 000042, м.“Мараша”, землище на с.Горно
Александрово, община Сливен.

№21/ 28. 01. 2011 год.

“Павилион за търговия във входното предверие на ПИ №5541 в УПИ І, кв. 141, по плана на ЦГЧсъществуваща жилищна сграда” гр.Сливен, бул.”Цар Освободител” №2.

№22 / 31. 01. 2011год.

“Складове за пакетиран фураж - преустройство и в ПИ 501020 бивш стопански двор в землището на
пристройка”
с.Калояново, община Сливен

№23 / 01. 02. 2011 год.

“Магазин за хранителни стоки”

в УПИ ХVІІІ-637, кв.100 на с.Желю войвода,
община Сливен.

№24 / 01. 02. 2011год.

“Стопанска сграда - тоалетни”

в УПИ VІ-за училище, кв.11 на с.Чинтулово,
община Сливен

№25 / 01.02. 2011 г.

„Резервоари за керосин на „Петролна база-Сливен” – за в УПИ І, кв.76 по плана на гр.Сливен, имот с
етапно изпълнение
идентификатор 67338.606.6 по КК на гр.Сливен

№26/ 03. 02. 2011 год.

“Сграда на три етажа с магазин и работилница за спално в УПИ ХХІ-9, кв.210 на кв.”Клуцохор”- гр.Сливен,
бельо”
ул.”Радецки” № 5, имот с идентификатор
67338.549.9 по КК на гр. Сливен

№27/ 07. 02. 2011 год.

“Преустройство на съществуваща сграда от допълващото в ПИ пл.№1939, кв.103 на ЦГЧ- гр.Сливен,
застрояване”
ул.”Великокняжевска”
№
34,
сграда
с
идентификатор 67338. 513.171.5 по КК на
гр.Сливен.

№ 28/ 08. 02. 2011год.

“Автомивка"

в УПИ І–„За обществено обслужване и търговия”,
кв.674 по плана на спортен парк ”Юнак”, гр.Сливен.

№29/09. 02. 2011 год.

“Еднофамилна жилищна сграда на два етажа с гараж”

в УПИ І-194, кв.53 на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Великокняжевска” № 80, имот 67338.512.53 по
КК на гр.Сливен.

№30/ 09. 02. 2011 год.

“Зала за кетъринг услуги - преустройство и смяна в УПИ ІІІ, кв.527 по плана на ЦГЧ - ”Бр.Миладиновипредназначението на съществуващ търговски обект”
юг”, гр.Сливен, ул.”Хаджи Димитър” №31А, сграда
с идентификатор 67338..552.37.1 по КК на
гр.Сливен.

№ 31 от 09. 02. 2011г.

„Преустройство и реконструкция на съществуваща сграда в в УПИ ХХV кв.32 на „Промишлена зона”,
автосервиз с автомивка и кафе”
гр.Сливен, имот 67338.604.133 по КК на гр.Сливен.

№ 32 от 09. 02. 2011г.
№ 33 от 10. 02. 2011г.

“Жилищна сграда”

в УПИ ІХ-199, кв.14 по плана на с.Младово,
община Сливен

“Жилищна сграда”

в УПИ І-38, кв.5 по плана на с.Старо село, община
Сливен

№ 34 / 10. 02. 2011 г.

“Изграждане на ограда”

в УПИ ІІІ-54, кв.15 по плана на с.Трапоколово,
община Сливен

№ 35 от 10. 02. 2011г.

“Изграждане на ограда”

в УПИ І-9119, кв.357, м. ”Дълбоки дол”, селищно
образувание “Изгрев”, землище гр.Сливен.

№ 36 от 10. 02. 2011г.

павилион за търговия с пакетирани хранителни стоки и УПИ V (имот 67338.606.31 по КК на гр.Сливен),
закуски, кафе, цигари и алкохол
кв.75 на „Пром.зона”,

№ 37 от 11. 02. 2011г.

Павилион- офис за продажба на застрахователни услуги

в УПИ І кв.674, по плана на спортен парк ”Юнак”,

№ 38 от 14. 02. 2011г.

“Автосервиз”

в ПИ 67338.98.36 в местността ”Аркара коруч”,
землището на гр.Сливен.

„БКТП 20/0,4кV - 2х800кVа”

в УПИ ХVI, кв.381 на кв.”Ново село”,гр. Сливен и
„Ел. кабел СрН за захранване на „БКТП 20/0,4кV 2х800кVа”

№ 39/ 15. 02. 2011г.

№ 40 от 15. 02. 2010 г.

№ 41 от 15. 02. 2010 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 059164, местността “Дългата поляна”,
землището на с.Бяла, община Сливен

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 059165, местността “Дългата поляна”,
землището на с.Бяла, община Сливен.

№ 42 от 17. 02. 2011 г.

“Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

№43 17. 02. 2011год.

“Пътна връзка на УПИ ХХV, кв.32 по плана на Промишлена УПИ ХХV, кв.32 по плана на Промишлена зона зона - гр.Сливен” бул.”Банско шосе” гр.Сливен”
гр.Сливен” бул.”Банско шосе” гр.Сливен”

в ПИ № 081048, м.“Бърдото”, землището на
с.Бяла, община Сливен.

№ 44 от 17. 02. 2011 г.

„Метално комплектно трансформаторно табло - МКТТ в ПИ 010002, м.”До Коруча”,
20/0,4кV,100кVа и „Кабели НН”
Самуилово, Община Сливен

№ 45 от 17.02. 2011 год.

„Вътрешна газопроводна инсталация на жилище”

№ 46 от 18. 02. 2011г.

“Реконструкция на ВВМ на ЖК”Българка” на гр.Сливен”, в регулационните граници на ЖК”Българка” подобект: “Реконструкция на второстепенни клонове към гр.Сливен
Гл.клон VІ на „Висока зона”

№ 47 от 18. 02. 2011г.

“Жилищна сграда”

в УПИ І-466 (ПИ 37530.502.466), кв.29 на
с.Ковачите, общ.Сливен.

№ 48 от 18. 02. 2011г.

“Жилищна сграда”

в УПИ ХІ-160, кв.18 по плана на с.Глушник, община
Сливен

№ 49 от 18. 02. 2011 г.

"Дом за стари хора - преустройство на съществуваща в УПИ ІV, кв.18 на с.Малко Чочовени, община
обществена сграда в заведение за социални грижи "
Сливен.

№ 50 от 21. 02. 2011г.

“Подстанция „УИНД ЕНЕРДЖИ” 110/33 кV” и „Ограда”

№ 51 от 21. 02. 2011г.

землище с.

в бл.93, ет.І, ап.1 на ЖК”Дружба”, гр.Сливен

в ПИ № 071104 /образуван от ПИ №№ 071021,
071089, 071099/, м. „Гайдовец”, землището на
с.Бяла, община Сливен.

“Разширение на открита разпределителна уредба 110 кV на с трасе от подстанция „УИНД ЕНЕРДЖИ”/нова/ в
подстанция „Бинкос” и „Кабелна линия 110 кV”
ПИ № 071104, м.„Гайдовец”, землище с.Бяла,
община Сливен, през землищата на с.Малко
Чочовени, с.Голямо Чочовени, с.Гавраилово и
с.Селиминово, до подстанция „Бинкос” в ПИ №
011066, м.„Горен Караджас”, земл.с.Селиминово,
общ.Сливен.

№ 52 / 24. 02. 2011год.

“Базова станция на “Mtel’’ - GSM/UMTS SLV 0067’’

в УПИ І кв. 58 на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Райна
Княгиня” №44.

№ 53/ 24. 02. 2011 год.

„Жилищен комплекс ”Туида гардънс” - първи етап,

в УПИ І кв.1 на кв.”Ново село-изток”, гр.Сливен.

№ 54 / 24. 02. 2011 год.

“Офисна сграда”

в УПИ ІІІ кв.572 по плана на ЖК”Българка”,
гр.Сливен

№ 55/ 25. 02. 2011 год.

“Пристройка към съществуваща жилищна сграда”

в УПИ V-132, кв.454 на кв.”Розова градина”,
гр.Сливен, ул.”Пушкин” № 37

“Жилищна сграда”

в УПИ ІІІ-174 (ПИ 47980.501.174), кв.26 на
с.Мечкарево, община Сливен.

№ 57 от 28. 02. 2011 год.

„Пристройка към жилищна сграда”

в УПИ ІІ-770, кв.79 на с.Желю войвода, община
Сливен.

№ 58 от 28. 02. 2011год.

“Жилищна сграда - пристройка и надстройка”

в УПИ VІІІ-1420, кв.28, м. „Хисарлъка”, селищно
образувание „Изгрев”, землище на на гр.Сливен.

№ 59 от 28. 02. 2011 год.

“Склад за инвентар и барбекю”

в УПИ ХVІІІ-949, кв.16 на гр.Кермен, община
Сливен.

“Ремонт на покривна конструкция и текущ ремонт на
съществуваща туристическа база”,

сгради с идентификатори 67338.303.73.2 и 3 в м.
„Карандила”, земл. на гр.Сливен,

№ 56 от 28. 02. 2011год.

№ 60 от 28. 02. 2011 год.
№ 61 от 28. 02. 2011 год.

„Сградна газопроводна инсталация на жилищен блок №93 на в УПИ ІV, кв.605 на гр.Сливен
ЖК”Дружба”

№ 62/ 28. 02. 2011год.

„Реконструкция на базова станция SID SLV 0071 /“Сините в УПИ І кв.594 на ЖК”Сините камъни”- гр.Сливен
камъни”/ в GSM/UMTS базова станция”

№ 63/ 01. 03. 2011 год.

“Преустройство и смяна предназначението на съществуваща в ПИ 67338.845.74, стар пл. №000566 в землище
сграда в цех за производстгво на корпусна мебел”
кв.”Речица”,

№ 64 от 09. 03. 2011 год.

„Вътрешна газопроводна инсталация на жилище”

в бл.12 вх.Е ет.VІІ ап.14 УПИ І, кв.615 на
ЖК”Дружба”, гр.Сливен

№ 65 от 10. 03. 2011г.

“Кабелна линия 20кV” за присъединяване на „Вятърна в земл. на гр.Сливен и с.Раково,община Сливен.
електроцентрала Колуна 1”

№ 66 от 10. 03. 2011г.

“Кабелна линия 20кV” за присъединяване на „Вятърна в имот 546104, земл.с.Нейково, в зем. на
електроцентрала
гр.Сливен до границата със земл. с.Нейково,
община Котел.

№ 67 от 11. 03. 2011г.

“Кабели 20кV” за присъединяване на „Фотоволтаична в имот 029074, м.”Зад гюмя баир” земл. с.Бозаджии
електроцентрала
до границата със земл.с.Безмер, община Тунджа.

№ 68 от 11. 03. 2011г.

“Разширение на автопункт за годишни технически прегледи”

в УПИ LХХVІІ, кв.22-а на „Промишлена зона”,
гр.Сливен.

№ 69 от 14. 03. 2011г.

“Гараж”

в УПИ ХV–1498, кв.54 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Асен Златаров” №17а.

№ 70 от 14. 03. 2011г.

“Сграда за стопанска дейност – офис и магазин за в УПИ ХVІІ–6164, кв.380 на кв.”Ново село”,
промишлени стоки”.
гр.Сливен, бул.”Панайот Хитов” №105

№ 71 от 14. 03. 2011г.

„Фотоволтаична централа 986 кWр”, „БКТП 0.4/20 1х630+1х400 в ПИ 67338.833.45, м. „Кише дермен”, земл. на
кVА” и „Кабел 20 кV”
кв.„Речица”, гр.Сливен

№ 72 от 15. 03. 2011г.

„Фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана в ПИ 47980.20.230, м. „Кору Тунджа”, земл.
мощност 2911 кWр”
с.Мечкарево.

№ 73 от 15. 03. 2011г.

„Фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана в ПИ 47980.20.231, м. „Кору Тунджа”, земл.
мощност 2994.4 кWр”
с.Мечкарево.

№ 74 от 15. 03. 2011г.

“Изграждане на ограда”

на новообразуван ПИ 67338.94.31 м.”Аркара
коруч”, землище на гр.Сливен.

№ 75 от 23. 03. 2010г.

“Ремонт на покривна конструкция”

в УПИ ІІІ-445, кв.55 по плана на с.Самуилово,
община Сливен.

№ 76 от 16. 03. 2011год.

„Вилна сграда - пристройка и надстройка”

в УПИ ІХ-1376, кв.14, м.„Хисарлъка”, селищно
образувание „Изгрев”.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІІ-119, кв.18 по плана на с.Крушаре, община
Сливен.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІV-120, кв.18 по плана на с.Крушаре, община
Сливен.

№ 79 от 17. 03. 2011год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІV-77, кв.15 по плана на с.Малко Чочовени,
община Сливен.

№ 80 от 17. 03. 2011год.

„Жилищна сграда”

№ 77 от 17. 03. 2011год.
№ 78 от 17. 03. 2011год.

№ 81 от 21. 03. 2011 год.

„Частично преустройство
евакуационно стълбище”

в УПИ VІ-311 (ПИ 81387.501.311), кв.34 на
с.Чинтулово
и

изграждане

на

външно в УПИ І, ПИ 5888, кв.306 по плана на ЦГЧ гр.Сливен.

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж
№ 82 от 21. 03. 2011 год.

Възложител

Обект

Местонахождение

Въведен в експлоатация

“Разширение на съществуваща селскостопанска аптека“

в УПИ І кв.278 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен.

“Ограда”

на ПИ 815, кв.28 по плана на „Комлука” гр.Сливен,
ул.”Чаталджа”№54,

„Фотоволтаична електроцентрала”

в ПИ 67338.92.9 и ПИ 67338.92.10 в м.”Чобанка”,
земл. на гр.Сливен

„Фотоволтаична електроцентрала”

в ПИ 67338.92.14, ПИ 67338.92.15 и ПИ 67338.92.16
в м.”Чобанка”, земл.на гр.Сливен

№ 86 от 23. 03. 2011 г.

„Фотоволтаична електроцентрала”

в ПИ 67338.92.12 в м.”Чобанка”, землище на
гр.Сливен

№ 87 от 23. 03. 2011 г.

„Фотоволтаична електроцентрала”

в ПИ 67338.92.11 в м.”Чобанка”, землище на
гр.Сливен

№ 88 от 23. 03. 2011 г.

„Фотоволтаична електроцентрала”

в ПИ 67338.92.17, ПИ 67338.92.18 и ПИ 67338.92.19
в м.”Чобанка”, земл. на гр.Сливен

№ 89 от 23. 03. 2011год.

„Вятърен генератор - VESTAS V-63 с мощност 1.5 МW”

в ПИ № 060127, м.„Дюс гюлджи”, земл.на с.Бяла,

“Изграждане на ограда”

на УПИ ІV, кв.26 по плана на „Промишлена зона”,
гр.Сливен

№ 83 от 22. 03. 2011 год.
№ 84 от 23. 03. 2011 г.
№ 85 от 23. 03. 2011 г.

№ 90 от 24. 03. 2011г.
№ 91 от 24. 03. 2011 г.

№ 92 от 29. 03. 2011год.

„Външно електрозахранване – кабели СрН 20кV за до ПИ 67338.92.9; 67338.92.10; 67338.92.11;
„Фотоволтаични електрически централи” от подстанция 67338.92.12;
110/20кV „Сливен Индустрия”
67338.92.14;67338.92.15;67338.92.16;67338.92.17;
67338.92.18 и 67338.92.19 в м.”Чобанка”, землище
на гр.Сливен
“Магазин за плодове и зеленчуци”

в УПИ ХІІІ–130, кв.22 на кв.”Речица”, гр.Сливен,
ул.”Драва” №32

“Ремонт на съществуваща жилищна сграда”

в ПИ 713, кв.199 на кв.”Клуцохор” гр.Сливен,
ул.”Волентирска”№ 7, имот 67338.545.62.2.

№ 94 от 30. 03. 2011год.

“Торохранилище с обем 300 м3 към овцеферма”

в ПИ № 000138,
с.Драгоданово.

№ 95 от 30. 03. 2011 год.

„Балон за течен оборски тор с обем 1000 м3”

в ПИ № 000096, НТП „краварник”, земл. на
с.Сотиря,.

„Балон за течен оборски тор с обем 500 м3”

в ПИ № 198016, бивш стопански двор, земл.на
с.Глушник, община Сливен.

№ 93 от 30. 03. 2011 год.

№ 96 от 30. 03. 2011 год.

м.„Пръстницата”,

земл.

№ 97 от 30. 03. 2011 год.

“Сграда за обществено-обслужващи дейности” - етапно в УПИ V кв.550 по плана на ЖК”Българка”,
изпълнение
гр.Сливен

№ 98 от 31. 03. 2011 год.

“Жилищна сграда на два етажа”

в УПИ VІІІ-99 /стар 2376/ кв.33 на кв.”Комлука” на
гр.Сливен, ул.”Стара Планина” № 26, имот
67338.501.99

№ 99 от 31. 03. 2011г.

“Медицински център „АМБРОАЗ ПАРЕ”

в УПИ ІІ кв.486 по плана на кв.”Даме Груев”,
гр.Сливен.

№ 100 от 01. 04. 2011 год.

Временен преместваем обект - навес за спирка на МГТ, два на бул.”Бургаско шосе”
павилиона за билети, периодика и/или пакетирани закуски

№ 101 от 01. 04. 2011год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІV-2548, кв.289, м.„Лозарски връх”, селищно
образувание „Изгрев”, землище гр.Сливен

№ 102 от 01. 04. 2011 год.

„Гараж със склад”

в УПИ І-105, кв.25 по плана на с.Тополчане,
община Сливен.

№ 103 от 01. 04. 2011год.

„Навес за складиране на селскостопанска продукция”

в ПИ 67338.31.30, м.„Ярамлли”, землище на
с.Ковачите, община Сливен.

№ 104 от 04. 04. 2011 год.

„Жилищна сграда"

в УПИ ІХ-41, кв.6 по плана на с.Гергевец, община
Сливен.

№ 105 от 04. 04. 2011год.

„Жилищна сграда”

в НУПИ 1782, кв.39, м. „Среди дол”, селищно
образувание „Изгрев”, землище гр.Сливен.

„Жилищна сграда”

в УПИ І-3904 (ПИ № 67338.420.17), кв.283,
м.„Погребите”, селищно образувание „Изгрев”,
землище гр.Сливен.

№ 106 от 04. 04. 2011год.

№ 107 от 04. 04. 2011 год.
№ 108 от 04. 04. 2011 год.

№ 109 от 04. 04. 2011г.

“Плътна ограда по южната регулационна линия”

на УПИ VІІ-6804, кв.375 на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Пейо Яворов”№49

“Ремонт на съществуваща едноетажна сграда”

в УПИ ХХІV-8284, кв.462 на кв.”Розова градина”,
гр.Сливен, ул.”Полк.Борис Дрангов” №11, имот с
идентификатор 67338.556. 109.6

„Навес за склад”

в УПИ LХХІV, кв.26 по плана на „Промишлена
зона”, гр.Сливен.

№ 110 от 05. 04. 2011 год.

“Ремонт на покрив”,

в ПИ 825, кв.212 на кв.”Клуцохор”- гр.Сливен,
ул.„Хаджи Вълкова” №4, имот с идентификатор
67338.545.192

№ 111 от 05. 04. 2011 год.

"Изграждане на улици в жилищен комплекс „Туида в УПИ І кв.1 по плана на ”Ново село - изток”, гр.
гардънс”
Сливен - І етап

№ 112 от 05. 04. 2011 год.

“Еднофамилна жилищна сграда на два етажа”

№ 113 от 06. 04. 2011 год.

“Жилищна сграда на три етажа с гаражи”

№ 114 от 07. 04. 2011 год.

в УПИ ХІХ-186, кв.408 на кв.”Ново село” гр.Сливен, ул.”Димчо Дебелянов” №15.
в УПИ ХІ–138, кв.464 на кв.”Розова градина”,
гр.Сливен, ул.”Полк. Борис Дрангов” № 22

„Жилищен комплекс ”Туида гардънс”” - първи етап /сграда в УПИ І, кв.1 на кв.”Ново село-изток”, гр.Сливен.
2/

№ 115 от 08. 04. 2011год.
№ 116 от 08. 04. 2011г.

“Преустройство на съществуващо таванско помещение в в УПИ Ікв.162 на ЦГЧ, гр.Сливен, сграда с
ателие за индивидуална творческа дейност”
идентификатор 67338.531.92
„Фотоволтаична електроцентрала с мощност 2 мW” и „Кабел в ПИ 81387.59.47, м.
20кV от РУ 20 кV до ЖР-нов”
с.Чинтулово.

„Веждата”,

№ 117 от 08. 04. 2011г.

„Изместване на ВЛ 20кV „Речица” между съществуващи
стълбове №98 и №100”

№ 118 от 08. 04. 2011год.

„Базова станция GSM/UMTS на „МТеl” SLV 0075” - етапно
в УПИ ХХІІ-140, кв.15 на с.Самуилово,
изпълнение: GSM (900-1800 МНZ) - Іви етап и UMTS (2100 МНZ) ІІри етап

№ 119 от 11. 04. 2011год.

№ 120 от 11. 04. 2011 год.

„Изграждане на ограда”

землище

в ПИ 81387. 59.47, м.„Веждата”, землище
с.Чинтулово.

в НУПИ 3524, м.„Погребите”, селищно образувание
„Изгрев”, землището на гр.Сливен

„Частична реконструкция на кабинети и лаборатории” и в УПИ І–„За болница”, ПИ 5888, кв.306
„Подобряване енергийната характеристика на МБАЛ”Д-р Иван
Селимински”

№ 121 от 11. 04. 2011год.

„Вилна сграда”

в УПИ ІІ-4981 (ПИ 67338.413.268), кв.370,
м.„Гюргюнлюка”, селищно образувание „Изгрев”,
землище гр.Сливен.

№ 122 от 11. 04. 2011год.

„Вилна сграда”

в УПИ І-6548 (ПИ 67338.407.12), кв.483, м.
„Моллова гора”, селищно образувание „Изгрев”,
землище гр.Сливен.

№ 123 от 11. 04. 2011год.
№ 124 от 12. 04. 2011 год.

№ 125 от 15. 04. 2011год.

№ 126 от 15. 04. 2011г.

№ 127 от 15. 04. 2011г.

№ 128 от 18. 04. 2011год.
№ 129 от 18. 04. 2011год.
№ 130 от 19. 04. 2011 год.

№ 131 от 21. 04. 2011 год.
№ 132 от 21. 04. 2011 год.
№ 133 от 29. 04. 2011г.

„Стопанска постройка за съхранение на селскостопански в ПИ № 015030 с НТП „овощна градина”,м.
пособия и инвентар”
„Скибалък”, землище на с.Старо село,
“Ремонт на покрив на жилищна сграда”

в УПИ ХV-2493, кв.466 кв.”Комлука”- гр.Сливен,
ул.„Работническа” №50, имот с идентификатор
67338.502.19

„Вилна сграда”

в НУПИ 2589, (ПИ 67338.419.177), кв.292, м.
„Лозарски връх”, селищно образувание „Изгрев”,
землище гр.Сливен.

“Микробазова станция за безжичен интернет на „МАКС бл.10 вх.А на кв.„Клуцохор”, в УПИ ІІІкв.219 на
ТЕЛЕКОМ”ООД”- БС 3038,
кв.„Клуцохор”, гр.Сливен, ид. 67338.541.8.1
“Микробазова станция за безжичен интернет на „МАКС бл.15 вх.А на ЖК„Сини камъни”, в УПИ ІІкв.589 на
ТЕЛЕКОМ”ООД”- БС 3039,
ЖК„Сини камъни”, ид. 67338.523.17.1
„Жилищна сграда”
„Фотоволтаична електроцентрала”
“Плътна ограда”

в УПИ ХІ-455, кв.47 по плана на с.Сотиря, община
Сливен
в УПИ І кв.68 по плана на „Промишлена зона”,
гр.Сливен
по източната и западна регулационни линии на
УПИ ХІ-20, кв.362, на кв.”Ново село”, гр.Сливен,
ул.”Стоян Папазов” № 23

„Цех за складиране и преработка на скално-облицовъчни в ПИ 67338.8.33, м. „Рамануша”, землището
материали”.
гр.Сливен, община Сливен
„Работилница за ремонт на селскостопанска техника”

в ПИ № 018016, местността „Вакъва”, землището
на с.Самуилово, община Сливен.

„Фотоволтаична система 1504.2 кWР”, „БКТП 2х800кVА, в ПИ 044079, м. „Маркова могила”, земл.с.Блатец,
1х50кVА”, „Кабел 1 кV” и „Ограда”
община Сливен.

№ 134 от 29. 04. 2011год.

„Вилна сграда”

в УПИ ІІ-2076 (ПИ 67338.417.321), кв.227, м.
„Дюлева река”, селищно образувание „Изгрев”,
землище гр.Сливен.

№ 135 от 29. 04. 2011 год.

„Ремонт на покривната конструкция на съществуващи в ПИ 454 /стар/, кв.233 на кв.”Клуцохор” жилищни сгради”
гр.Сливен, ул.”Лозарска” № 28, имот 67338.537.50

№ 136 от 29. 04. 2011г.

„Преустройство на съществуващи сгради в плетачен цех”

в УПИ ІV кв.26 на „Промишлена зона”, гр.Сливен.

№ 137 от 03.05. 2011г.

“Автокъща и пункт за годишни технически прегледи”

в ПИ 67338.100.75 в м.”Кубашкото”, землището на
гр.Сливен.

№ 138 от 04. 05. 2011 год.

“Пристройка на два етажа и ремонт на съществуваща в УПИ VІ-152, кв.397 на кв.”Ново село”, гр.Сливен,
жилищна сграда”
ул.”Харамиите” № 5

№ 139 от 05. 05. 2011г.

“Микробазова станция за безжичен интернет на „МАКС бл.78 на ЖК„Стоян Заимов”, УПИ Ікв.705 на
ТЕЛЕКОМ”ООД”- БС 3044
ЖК„Стоян Заимов”, гр.Сливен, 67338.562.35.1

№ 140 от 10. 05. 2011 год.

“Преустройство на съществуващо помещение в кафе”,

в УПИ ІІ-”За административна сграда”, имот пл.№
5435 , кв.159 по плана на ЦГЧ- гр.Сливен, ул.”Цар
Самуил” № 1.

№ 141 от 10. 05. 2011г.

“Лятна кухня”

в УПИ ХІ-167 в кв.30 по плана на с.Голямо
Чочовени, община Сливен.

№ 142 от 10. 05. 2011г.

“Лятна кухня”

в УПИ ІІ-3544 в кв.271 в м.”Лозалски връх” във
„Вилна зона” на селищно образувание „Изгрев”,
землище на гр.Сливен - имот 67338.414.163

„Газифициране котелно на спортен комплекс „Младост”

в УПИ ІІ-„за спортна зала”, кв.671 на Парк „Юнак”,
гр.Сливен

“Навес”

към павилион за кафе и пакетирани закуски в УПИ
ІV-165, кв.18 по плана на с.Блатец

„Фотоволтаична инсталация на жилищна сграда”

в УПИ ХІІ, кв.220 кв.”Клуцохор” - гр.Сливен,
ул.”Бдин” № 20

№ 143 от 10. 05. 2011год.
№ 144 от 11. 05. 2011 г.
№ 145 от 11. 05. 2011 г.

Разрешение за строеж
№ 146 от 11. 05. 2011 год.

Възложител

Обект

Местонахождение

Въведен в експлоатация

“Еднофамилна жилищна сграда”

в ПИ 37530.158.3,”За жилищна сграда” в землище
с.Ковачите, м.”Кору Тунджа”, община Сливен

“Еднофамилна жилищна сграда на един етаж”

в УПИ І-99, кв.9 на с.Трапоклово, общ.Сливен.

Тавански помещения в подпокривното пространство,

находящи се в УПИ VІІІ-1679, кв.64 по плана на
ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Сава Доброплодни” №23,

№ 148 от 12. 05. 2011 год.

“Ограда” и „Навес”

в имот 67338.510.383 стари ПИ 1403 и 1404 в кв.49
кв.”Комлука” на гр.Сливен , ул.”Иларион
Драгостинов” № 8.
в ПИ 81387.39.6, бивш стопански двор, землището
на с.Чинтулово, община Сливен.

№ 147 от 11. 05. 2011 год.
АКТ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ № 2/ 11.
05. 2011г.,

№ 149 от 16. 05. 2011год.

„Комплексна автоснабдителна станция за светли горива и
пропан-бутан”

№ 150 от 16. 05. 2011год.

“Интегриран проект за подобряване на социалната в УПИ І, кв.617 на ЖК.”Дружба” гр.Сливен,имот
инфраструктура в Община Сливен-саниране,ремонт и 67338.560.26 по КК на гр.Сливен
оборудване на Дневен център за деца и възрастни с умствена
изостаналост”

№ 151 от 16. 05. 2011год.

“Подобряване енергийната характеристика - оборудване с в УПИ VІІ
комбинирана БГВ система, на „Дом за стари хора - Сливен”
67338.522.60

№ 152 от 17. 05. 2011 год.

“Ремонт на северна фасада на вх.”Б”

на имот с пл.№ 5451, попадащ в УПИ І, кв.284 по
плана на ЦГЧ – гр.Сливен, бул.”Цар Освободител”
бл.34, вх.”Б”.

№ 153 от 18. 05. 2011год.

„Навес-сеновал и септична яма”

в УПИ ІІІ-121 и ІV-121, кв.37 по плана на
с.Трапоклово, община Сливен.

№ 154 от 18. 05. 2011год.

„Лятна кухня и навес за инвентар и пособия”

в УПИ ІV-39, кв. 1 на с.Старо село, община Сливен.

№ 155 от 18. 05. 2011 год.

“Газопроводно отклонение за ПИ 67338.703.429”,

представляващ УПИ І, отреден „За мандра”, в кв.19
по плана на кв.”Речица” на гр.Сливен

№ 156 от 20. 05. 2011г.

“Изграждане на ограда”

на ПИ 67338.92.11 /проектен номер 67338.92.24/ в
местността ”Чобанка”, землище гр.Сливен

№ 157 от 20. 05. 2011г.

“Изграждане на ограда”

на ПИ 67338.92.12 /проектен номер 67338.92.25/ в
местността ”Чобанка”, землище гр.Сливен.

№ 158 от 20. 05. 2011г.

“Изграждане на ограда”

на ПИ 67338.92.17; ПИ 67338.92.18 и ПИ
67338.92.19 /проектен номер 67338.92.21/ в
местността ”Чобанка”, землище гр.Сливен

№ 159 от 25. 05. 2011 год.

“Ремонт на покрив на основното и реконструкция на в УПИ ХІІ-5285, кв.157 на ЦГЧ – гр.Сливен,
съществуваща постройка от допълващо застрояване”
ул.”Йосиф Щросмайер” 3

№ 160 от 26. 05. 2011год.

кв.1

на

кв.”Ново

село-изток”

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІV-184, кв.14 по плана на с.Новачево,
община Сливен.

№ 161 от 26. 05. 2011 год.

“Пристройка към съществуваща жилищна сграда”

находяща се в УПИ ХV-8126, кв.451 на кв.”Розова
градина”, гр.Сливен, ул.”Петко Д. Петков” № 32

№ 162 от 26. 05. 2011г.

“Преустройство на GSM Базова станция в GSM/UMTS Базова бл.29 на кв.”Даме Груев”, УПИ І, кв.490 на
станция на „Мобилтел”ЕАД, „SLV0066 EDISON”
кв.„Даме Груев”,

№ 163 от 26. 05. 2011г.

“Преустройство на съществуваща GSM базова станция на в УПИ ІІІ, кв.29 по плана на „Промишлена зона”,
„Мtel” в GSM/UMTS базова станция – SLV 0020”
гр.Сливен.

№ 164 от 19. 05. 2011 г.

“Навес” над лятна търговска площ към заведение за бързо в ПИ 8358, кв.709 на кв.”Стоян Заимов”, гр.Сливен
хранене

№ 165 от 28. 05. 2011год.

„Изграждане на ограда”

в УПИ VІІ-1670, кв.53 (ПИ 67338.405.213),
местността
„Андреева
чешма”,
селищно
образувание „Изгрев”, землище гр.Сливен.

№ 166 от 28. 05. 2011 год.

„Изграждане на ограда”

на УПИ ХІІІ-226, кв.27 по плана на с.Чокоба,
община Сливен.

№ 167 от 28. 05. 2011 год.

„Магазин за хранителни стоки и кафе-аперитив”

в УПИ ХV-223, кв.28, (ПИ 81387.501.513) по плана
на с.Чинтулово, община Сливен.

№ 168 от 28. 05. 2011 год.

„Гараж за две коли със склад”

в УПИ ХІІ-145, кв.21 по плана на с.Панаретовци,
община Сливен

№ 169 от 28. 05. 2011 год.

„Битова сграда към кравеферма”

в ПИ № 176035, НТП „стопански дворкравеферма”, местността „Чалъ баир”, землището
на с.Скобелево, община Сливен.

№ 170 от 28. 05. 2011год.

„Вилна сграда”.

в УПИ ХV-627, кв.40, м.„Селището”, селищно
образувание „Селището”, землище гр.Сливен

№ 171 от 28. 05. 2011од.

„Вилна сграда”

в УПИ І-5055, кв.432 (ПИ 67338.421.36), м.
„Гюргюнлюка”, селищно образувание „Изгрев”,
землището на гр.Сливен.

“Преустройство на базова станция GSM/UMTS - SLV 0015КВАЗЕР на „Мобилтел”ЕАД”,.

вх.Д на бл.18 на ЖК„Дружба”, в УПИ І, кв.620 на
ЖК.„Дружба”, гр.Сливен

№ 173 от 01.06. 2011г.

№ 172 от 01. 06. 2011г.

“Изграждане на ограда”

на ПИ 67338.605.185 по кадастралната карта на
гр.Сливен, ”Промишлена зона”.

№ 174 от 01. 06. 2011 год.

“Надстройка на съществуваща жилищна сграда”

в УПИ ІІІ-208 кв. 202 на кв.„Клуцохор” гр. Сливен,
ул.„Московска” № 4 б , имот 67338.545.208

№ 175 от 01. 06. 2011год.

„Жилищна сграда”

в УПИ І-799, кв.83 по плана на с.Желю войвода,
община Сливен

№ 176 от 01. 06. 2011 год.

„Магазин за хранителни стоки - преустройство на в УПИ VІ-411, (ПИ 14275.501.411), кв.34 по плана
съществуваща нежилищна сграда“
на с.Гавраилово, община Сливен.

№ 177 от 01. 06. 2011 год.

„Пункт за електронна диагностика
преустройство на съществуващ гараж“

на

автомобили

- в УПИ ІІІ-2936, кв.211, м.„Андреева чешма”,
67338.415.3 по КК

№ 178 от 02. 06. 2011год.

„Изграждане на ограда

” в УПИ VІІІ-2559, кв.290 (ПИ 67338.419.49),
местността „Лозарски връх”, селищно образувание
„Изгрев”,

№ 179 от 03. 06. 2011 год.

“Жилищна сграда”

в УПИ VІІ-91 кв.180 на кв. „Клуцохор” гр. Сливен,
ул.„Веслец” № 39, имот с № 67338.544.91

№ 180 от 03. 06. 2011г.

„Фотоволтаична електрическа централа 299.25 кWр”, „БКТП в ПИ 37530.27.29, м. „Бряста”, землището на
1х800/400/кVА” и „Ограда”
с.Ковачите, община Сливен.

№ 181 от 03. 06. 2011 год.

„Магазин за хранителни стоки - преустройство на част от в УПИ ІІ, кв. 40 по плана на с.Селиминово, община
жилищна сграда“
Сливен.

№ 182 от 03. 06. 2011год.

„Изграждане на ограда””, .

в НУПИ 2416, местността „Лозарски връх”,
селищно образувание „Изгрев

№ 183 от 03. 06. 2011год.

„Православен параклис „Св.Георги Победоносец””

в УПИ ХVІІ-94 „за параклис”, кв.10 по плана на
с.Старо село, община Сливен.

№ 184 от 03. 06. 2011год.
№ 185 от 03. 06. 2011 год.

„Изграждане на ограда”

на УПИ ХІ-231 и УПИ ХІІ-232, кв.25 по плана на
с.Блатец, община Сливен.

“Ремонт на покрив на жилищна сграда”

в УПИ VІ-5296, кв.150 на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Константин Константинов” №13 и пл.”Васил
Левски” №12, идентификатор 67338.531.31

№ 186 от 06. 06. 2011 г.

„Бензиностанция и газстанция с метан и пропан-бутан”

в УПИ ІV кв.31-г,„Промишлена зона”,гр.Сливен,
идентификатор 67338.604.125 по КК

№ 187 от 08. 06. 2011од.

„Жилищна сграда”

в УПИ VІІІ-1806, кв.38 (ПИ 67338.404.290),
местността „Среди дол”, селищно образувание
„Изгрев”,

№ 188 от 08. 06. 2011год.
№ 189 от 08. 06. 2011год.

№ 190 от 08. 06. 2011год.

„Жилищна сграда”

в УПИ І-323, кв.5 по плана на с.Чинтулово, община
Сливен.

„Изграждане на ограда”

в УПИ І-1068, кв.5 (ПИ 67338.401.82), м.
„Хисарлъка”, селищно образувание „Изгрев”,
землище гр.Сливен.

„Магазин за хранителни стоки - пристройка и преустройство в
УПИ ХV-369, кв.22 по плана на с.Чинтулово,
на съществуващ гараж” .
община Сливен

№ 191 от 08.06. 2011г.

“Сгради за заготовка и съхранение на арматура”

в УПИ ХІІ в кв.14 на „Промишлена зона”,гр.Сливен
– имот 67338.602.46 по КК

№ 192 от 08.06. 2011г.

“Aрматурен двор”

в УПИ ХІІІ в кв.14, по плана на „Промишлена
зона”,гр.Сливен – имот 67338.602.47 по КК

№ 193 от 08. 06. 2011год.

“Ел. кабел 20кV” за присъединяване на „Фотоволтаична в имот 47980.20.231”, м.”Кору Тунджа” землище на
електроцентрала
с.Мечкарево - община Сливен

№ 194 от 08. 06. 2011год.

“Ел. кабел 20кV” за присъединяване на „Фотоволтаична в имот 47980.20.230”, м.”Кору Тунджа” землище на
електроцентрала
с.Мечкарево

№ 195 от 08. 06. 2011 год.

„Сградна газопроводна инсталация на жилищен блок №26 на в УПИ ІІ кв.626 по плана на гр.Сливен
ЖК”Дружба”

№ 196 от 08. 06. 2011 год.

„Вътрешна газопроводна инсталация на жилище”

в бл.26 вх.Г ет.ІІІ ап.9 в УПИ ІІ кв.626 по плана на
ЖК”Дружба”, гр.Сливен

№ 197 от 08. 06. 2011 год.

„Вътрешна газопроводна инсталация на жилище”

в бл.26 вх.Г ет.ІІІ ап.12 в УПИ ІІкв.626 по плана на
ЖК”Дружба”, гр.Сливен

№ 198 от 13. 06. 2011 год.

„Гараж”

в УПИ ХІІІ-253, кв.37 по плана на с.Злати войвода,
община Сливен.

„Изграждане на ограда”

в УПИ ІІ-2491 и ІІІ-2491, кв.287, м.„Лозарски връх”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землище
гр.Сливен.

№ 200 от 20. 06. 2011 год.

“Сграда със смесено предназначение”

в УПИ ІІІ, кв.582 по плана на ЖК”Сини камъни”,
гр.Сливен

А К Т ЗА УЗАКОНЯВАНЕ № 3/20.
06. 2011г.

“Склад за метални изделия”,

находящ се в УПИ ІІІ, кв.29 по плана на
“Промишлена зона”, гр.Сливен

№ 201 от 20. 06. 2011 год.

„Вътрешна газопроводна инсталация и котелна централа на в УПИ І-429, кв.19 по плана на кв.”Речица”,
природен газ”
гр.Сливен

№ 199 от 13. 06. 2011год.

№ 202 от 20. 06. 2011 год.

“Дворна и вътрешна газопроводна инсталация за захранване в УПИ I”, кв.139 на ЦГЧ - гр.Сливен
на котелна централа и кухненски блок на хотел ”Сливен”

№ 203 от 23. 06. 2011 год.

"Кръгово кръстовище на бул.”Цар Симеон” и ул.„Генерал между кв. кв.94,138,139б и 140 на ЦГЧ - гр.Сливен
Скобелев”

№ 204

“Надстройка и частично преустройство на съществуваща в УПИ ХІІІ-60 /стар пл.№1802/ кв.109 на ЦГЧ двуетажна жилищна сграда”
гр.Сливен, ул.”Антим І” №17,

от 24. 06. 2011год.

№ 205 от 24. 06. 2011год.

„Вилна сграда за сезонно ползване”

в ПИ 67338.25.32, м.„Пандар бунар”, землището на
гр.Сливен.

№ 206 от 24. 06. 2011г.

„Фотоволтаична система с обща инсталирана мощност в ПИ № 000051, м. „Гергевец”, землището на
188.65кWр и БКТП 0.4/20кV, 1х160 кVА”
с.Камен

№ 207 от 24. 06. 2011г.

„Ел.кабел 20кV за присъединяване на фотоволтаична в ПИ № 000060, м. „Гергевец”, землището на
централа”
с.Камен,

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 208 от 24. 06. 2011год.

„Фурна - пристройка и преустройство на първия етаж от в УПИ ІІ-222,223 „За хотел и търговия”, кв.27 на
съществуваща сграда”
с.Стара река

№ 209 от 24. 06. 2011год.

Антенна система с височина 33.40м
телевизионен ретранслатор,

мобилен радио- в а ПИ 67338.301.215, м. „Черковното”, землището
на гр.Сливен

№ 210 от 24. 06. 2011од.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІІ-4538, кв.349 (ПИ 67338.413.565),
м.„Сухата чешма”, селищно образувание „Изгрев”,

№ 211 от 24. 06. 2011 год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІІ-164, кв.29 по плана на с.Малко
Чочовени, община Сливен.

№ 212 от 24. 06. 2011г.
№ 213/от 27. 06. 2011 год.

„Ел. кабел 20кV за приемо-предавателна станция-BS 3714-В на в ПИ 097008 /образуван от ПИ 097002/, м.”Среден
”БТК”АД”
баир”, землище на гр.Кермен
“Фтизиатрично отделение към МБАЛ „Д-р Иван Селимински” в УПИ І, кв.430 на кв.”Ново село”, гр.Сливен,
ул.”Сергей Румянцев” № 2, имот 67338.530.33 по
КК на гр.Сливен.

№ 214/ 29. 06. 2011 год.

“Ремонт на покрив”

в УПИ ХVІІІ-226, кв.178 на кв.”Клуцохор”гр.Сливен, ул.„Хаджи Вълкова” №30а.

№215/ 29. 06. 2011 год.

“Център за настаняване на деца семеен тип”

в УПИ І кв.581 на ЖК”Сини камъни”, гр.Сливен

“Център за настаняване на деца семеен тип”.

в УПИ ХІІ-51 /стар пл.номер 6728/, кв.367 на
кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Гаговец” № 39, имот
67338.519.51 по КК

№ 216/29. 06. 2011 год.

№ 217/ 29. 06. 2011год.

№ 218 от 29. 06. 2011год.

№ 219 от 29. 06. 2011год.
№ 220 от 30. 06. 2011 год.

“Център за настаняване на деца от семеен тип”

в УПИ ІІІ, кв.626 на ЖК”Дружба” гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.560.131 по КК на гр.Сливен

„Изграждане на ограда”

в УПИ ІV-2205, кв.233 (ПИ 67338.417.329),
местността „Дюлева река”, селищно образувание
„Изгрев”, землище гр.Сливен.

„Жилищна сграда”

в УПИ V-567, кв.2 по плана на с.Злати войвода,
община Сливен.

„Стопанска постройка със склад”

в НУПИ 2304, кв.258 (ПИ 67338.418.129),
м.„Дюлева река”, селищно образувание „Изгрев”,
землището на гр.Сливен

№ 221 от 30. 06. 2011год.

Сенник размери 22.00/6.00м за покрита лятна търговска площ

в УПИ ІІ кв.593 на кв.„Сини камъни”, гр.Сливен

№ 222/ 30. 06. 2011год.

съоръжение - 2бр. баскетболни коша

УПИ V- “За училище”, кв.137Б по плана на ЦГЧ гр.Сливен,

№ 223 от 01. 07. 2011од.

„Вилна сграда”

в УПИ VІ-4536, кв.349 (ПИ 67338.413.581),
местността „Сухата чешма”, селищно образувание
„Изгрев”, землището на гр.Сливен.

№ 224/ 05. 07. 2011год.

“Тераса към съществуващо жилище”

находяща се в УПИ І кв.114 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Елисавета Багряна” № 1-Б-2, имот
67338.514.185 по КК на гр.Сливен.

№ 225 от 04. 07. 2011г.

“Микробазова станция за безжичен интернет на „МАКС
ТЕЛЕКОМ”ООД”- БС 3060”,

бл.20 вх.Д бул.„Панайот Хитов”, УПИ ІІІ кв.388 на
кв.„Ново село”, гр.Сливен, 67338.526.4 по КК

“Плътна ограда”

за УПИ VІ-4994, кв.119 по плана на ЦГЧ –
гр.Сливен, ул.”Джеймс Баучер” №5

“Преустройство на съществуващ магазин в сладкарница”

находящ се в УПИ ІІ , кв.149 на ЦГЧ - гр.Сливен,
пл.”Васил Левски” № 7, обект 67338.532.216.5.23
по КК на гр.Сливен.

“Ремонт на покрив и ограда”

в УПИ V-333, кв.424 по плана на кв.”Ново село”гр.Сливен, ул.„Дибич Задбалкански” № 8

“Жилищна сграда на два етажа с магазини”

в УПИ І , кв.584 по плана на ЖК”Сини камъни”,
гр.Сливен.

№ 226 от 06. 07. 2011 год.
№ 227 от 06. 07. 2011 год.

№ 228 от 06. 07. 2011 год.

№ 229 от 07. 07. 2011 год.
№ 230 от 07. 07. 2011год.

“Ел. кабел 20кV””. за присъединяване на „Фотоволтаична в имот 007022, м.”Хитровото” землище на с.Сотиря
електроцентрала”
- община Сливен

№ 231 от 08. 07. 2011 год.

„Гараж за две коли със склад”

в УПИ ІV-2209, кв.236, м.„Дюлева река”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен.

№ 232 от 08. 07. 2011год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІІ-522 (ПИ 37530.502.522), кв.38 по плана на
с.Ковачите, община Сливен.

№ 233 от 08. 07. 2011год.

„Жилищна сграда”

в УПИ І-378 (ПИ 81387.501.378), кв.25 по плана на
с.Чинтулово, общ.Сливен.

№ 234 от 08. 07. 2011 год.

„Изграждане на ограда”

в УПИ VІІ-247, кв.28 по плана на с.Крушаре,
община Сливен

№ 235/ 08. 07. 2011 год.

“Реконструкция на съществуваща ограда” и “Покрито в ПИ пл. №182 /стар ПИ 1925/, кв.103 на ЦГЧпаркомясто”
гр.Сливен, ул.”Михаил Колони” №5, имот 67338.
513.182 по КК

№ 236 от 11. 07. 2011 год.

“Преустройство на съществуващи помещения в заведение за в ПИ 5676, УПИ І , кв. на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Цар
бързо хранене”
Освободител” № 50 , ап.2, имот с 67338.551.82

№ 237 от 11. 07. 2011 год.

„Изграждане на ограда”

№ 238 от 11. 07. 2011 год.

“Преустройство на съществуващи
неврохирургично отделение”

№ 239 от 12. 07. 2011 год.

на ПИ № 001751, м. „Казлача” и ПИ № 001753 с
НТП „краварник”, бивш стопански двор в
землището на с.Глуфишево, община Сливен.
помещения

в находящо се в УПИ І- ”За болница”, кв.306 на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Христо Ботев” № 1 сграда
67338.552.48.12 по КК на гр.Сливен

три групи от павилиони с размери 3/3м

УПИ І – „За озеленявяне, спорт и атракции”, кв.665,
гр.Сливен,

№ 240 от 13. 07. 2011 год.

“Преустройство търговско помещения в детска сладкарница УПИ І- кв.627 на ЖК”Дружба”- гр.Сливен,
и преустройство на банков клон на ОББ в бар-клуб”,

№ 241 от 15. 07. 2011 год.

“Плътна ограда”

по северната регулационна линия на УПИ ХVІ-58,
кв.16, по плана на кв.”Речица”, гр.Сливен,
ул.”Драва”№46 и №48

№ 242 от 18. 07. 2011год.

„Изграждане на подземни клетки за контейнери за ТБО”

в кв.кв.136, 144 и 145 по плана на ЦГЧ – гр.Сливен.

№ 243 от 18. 07. 2011 год.

„Изграждане на подземни клетки за контейнери за ТБО”

в кв.кв.141,279 и 280 по плана на ЦГЧ – гр.Сливен.

№ 244 от 18. 07. 2011год.

„Изграждане на подземни клетки за контейнери за ТБО”

в кв.кв.156 157 по плана на ЦГЧ – гр.Сливен.

№ 245 от 18. 07. 2011 год.

„Изграждане на подземни клетки за контейнери за ТБО”

в кв.кв. 281,289,302 и 527 по плана на ЦГЧ –
гр.Сливен.

№ 246 от 18. 07. 2011год.

“Микробазова станция за безжичен интернет на “МАКС в УПИ VІІІ-146 /стар 182/, кв.46 на кв.”Речица”,
ТЕЛЕКОМ” ЕООД БС 3062 „Речица”
гр.Сливен,
ул.”Възраждане”
№31,
имот
67338.703.146 по КК на гр.Сливен.

№ 247 от 20. 07. 2011 год.

„Барбекю”, „Навес за покрити паркоместа” и “Плътна ограда” в УПИ ХХХV-111, кв.370, на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Черно море” №35.

№ 248 от 20. 07. 2011г.

“Гараж”

№ 249 от 21. 07. 2011 год.

“Преустройство на съществуващ гараж в магазин за плод- ПИ 5303, кв.155 на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Йосиф
зеленчук”
Щросмайер” № 13, сграда 67338. 531.58.1 по КК на
гр.Сливен..

№ 250 от 22. 07. 2011г.

“Пристройка и преустройство на съществуваща сграда за в УПИ ХVІІ-220, кв.30 по плана на с.Ичера, Община
кафе-аператив”
Сливен.

№ 251 от 22. 07. 2011 год.

“Разделяне на апартамент на две самостоятелни жилища”

в УПИ ІV-49, кв.6 по плана на с.Крушаре, община
Сливен.

– имот 67338. 542.21.2.9 в кв.229 по плана на
кв.„Клуцохор ” бл.5 вх.А ет.5 ап.9.

№ 252 от 26. 07. 2011г.

„БКТП 20/0,4кV до 800кVа” и „Ел. кабел СрН за захранване на в ПИ 14275.610.582 в землището на с.Гавраилово,
БКТП”
община Сливен

№ 253 от 27. 07. 2011 год.

“Преустройство и смяна предназначението на съществуващи УПИ І-5517кв.143 на ЦГЧ - гр.Сливен, бул.”Цар
помещения в банков офис”
Освободител” №6, 67338.548.6

№ 254 от 27. 07. 2011 год.

“Разпределителен газопровод c газопроводни отклонения
по ул.”Павел Милюков” за кв.кв.97, 98, 99, 100 и 138 по плана
на кв.”Комлука” - гр.Сливен

№ 255 от 27. 07. 2011год.

“Разпределителен газопровод с газопроводни отклонения по за кв.кв.170,171,184,185,186 и 187 на гр.Сливен
ул.„Хилендар”,
ул.”Конда
войвода”
и
ул.„Христо
Смирненски”

№ 256 от 29. 07. 2011 год.

“Преустройство на таванско помещение в жилищно”

в УПИ ІІ-144, кв.455 по плана на кв.”Розова
градина”, гр.Сливен, ул.„Петьофи” №20.

№ 257 от 02. 08. 2011 год.

“Ограда”

за ПИ 253 в УПИ ІХ – 253,255, кв.110 по плана на
ЦГЧ – гр.Сливен, ул.”Алеко Богориди” №23, имот с
идентификатор 67338.514.253 по КК на гр.Сливен.

“Реконструкция на ограда”

по южната регулационна линия на имот пл.№55,
част от УПИ ІV-54, 55 в кв.450 по плана на
кв.”Розова
градина”,
гр.Сливен,
ул.”Сава
Филаретов” №25.

№ 259 от 03. 08. 2011 год.

“Ремонт на покривна конструкция”

в УПИ ІV-6740, кв.365 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.„Стоян Папазов” №54 и №54а

№ 260 от 04. 08. 2011г.

“Преустройство на съществуващи сгради в цех за в УПИ ІХ-239, кв.38 на „Пром. зона”,
производство на РVС и алуминиева дограма и изграждане на
цех за стъклопакети”

№ 261 от 04. 08. 2011 год.

„Жилищна сграда на три етажа с магазин за промишлени в УПИ VІІ–224, кв.132 по плана на ЦГЧ, гр.Сливен,
стоки”
ул.”Добри Чинтулов”№3.

№ 262 от 05. 08. 2011г.

„Вертикално планиране и благоустрояване на уличното пред лицето на УПИ V, кв.22 на „Промишлена
пространство източно от ПИ 67338.603.269 по КК на гр.Сливен” зона”,

№ 263 от 05. 08. 2011 год.

“Жилищна сграда на два етажа и гараж”

в УПИ VІ-36 /стар 2469/ кв.85 на кв.”Комлука” на
гр.Сливен, ул.”Асеновска” № 128, имот
67338.502.36 по КК

„Еднофамилна жилищна сграда на два етажа”

в УПИ VІ–115, кв.403 на кв.”Ново село”, гр.Сливен,
ул.”Карандила” № 61, имот 67338.526.115 по КК

№ 258 от 03. 08. 2011 год.

№ 264 от 05. 08. 2011 год.

№ 265 от 08. 08. 2011 год.

№ 266 от 11. 08. 2011г.

“Ажурна ограда”.

Рекламно-информационни елементи /РИЕ/ – 2броя билборда

на УПИ ХVІ-5148, кв.127 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Александър Екзарх” №10, имот с
идентификатор 67338.533.92 по КК на гр.Сливен
в УПИ І, кв.31 по плана на „Пром.зона”, гр.Сливен,
имот 67338.604.70 по КК

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

Въведен в експлоатация

№ 267 от 11. 08. 2011 год.

“Пристройка - тераса към съществуващ обект за обществено ПИ 5521 находящ се в УПИ І “За хотел и паркинг”,
обслужване”..
кв.139 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, пл.”Хаджи
Димитър” № 2, сграда с идентификатор
67338.534.32.2 по КК на гр.Сливен

№ 268 от 11. 08. 2011г.

“Преустройство на съществуваща GSM базова станция на находяща се в УПИ ІІ, кв.74, с.Жельо вайвода,
„Мtel” в GSM/UMTS базова станция – SLV 0006”
община Сливен

№ 269 от 12. 08. 2011 год.

“Жилищна сграда на три етажа ”

в УПИ ІІ-1044, кв. 25 по плана на кв. „Комлука” гр.
Сливен, ул.„Шейново” № 36а

№ 270 от 12. 08. 2011 год.

“Текущ ремонт и ремонт на покрив”,

в ПИ 829, кв.27 по плана на кв.”Комлука”гр.Сливен, ул.„Чаталджа” №34, сграда с
идентификатор 67338.505.40.1 по Кк

№ 271 от 16. 08. 2011 год.

„Вътрешна газопроводна инсталация на жилище”

в УПИ X-11, кв.447 по плана на гр.Сливен,
ул.”Юрий Венелин” № 3

№ 272

„Вътрешна газопроводна инсталация

” в УПИ V-71, кв.185 по плана на кв.”Клуцохор”,
гр.Сливен, ул.” Конда войвода” № 1

от 16. 08. 2011 год.

№ 274 от 17. 08. 2011год.

“Преустройство на съществуваща GSM Базова станция в в УПИ І – “За СОУ”, кв.83 по плана на кв.”Речица”,
GSM/UMTS базова станция на „MTEL” SLV_ 0001”
гр.Сливен, ул.”Йордан Йовков” № 27, сграда с
идентификатор 67338.702.494.1 по КК на
гр.Сливен.

№ 275 от 18. 08. 2011г.

“Съоръжения към бетонов възел”

в УПИ ІV-„За фирма „Благоустройствени строежи”
в кв.14, по плана на „Промишлена зона”,гр.Сливен.

№ 276 от 18. 08. 2011 год.

„Лагуна за течна торова маса”.

в ПИ № 031120 към „Кравеферма” с торова шахта
в ПИ 031372, местността „До село”, землището на
с.Николаево, община Сливен

№ 277 от 19. 08. 2011 год.

“Довършителни работи по ателие за битова електроника с в УПИ ХХІІ-193, кв.395 кв.”Ново село”, гр.Сливен,
преустройство на съществуващи помещения”
ул.”Илия Цеков”№11а

№ 278 от 19. 08. 2011год.

“Разпределителен газопровод с газопроводни отклонения по по плана на ЦГЧ и „Промишлена зона”, гр.Сливен
бул.„Хаджи Димитър” – от о.т.959 до о.т.839

№ 279 от 22. 08. 2011 год.
№ 280 от 22. 08. 08. 2011г.
№ 281 от 22. 08. 2011год.

“Плътна ограда”

по регулационните линии на УПИ ХІХ, кв.17 на
Промишлена зона - гр.Сливен

Рекламно-информационен елемент /РИЕ/ – билборд с имот № 029074 в м.”Зад гюмя баир”, землище на
размери 3/5м
с.Бозаджии, община Сливен
„Жилищна сграда”

в УПИ VІІ-443, кв.34 по плана на с.Чинтулово,
общ.Сливен.

№ 282 от 22. 08. 2011год.

„Вилна сграда - пристройка и преустройство”

в УПИ ІІ-2358, кв.230, местността „Дюлева река”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен.

№ 283 от 22. 08. 2011 год.

„Жилищна сграда - пристройка и преустройство”

в УПИ ХІІ-302, кв.38 по плана на с.Камен, община
Сливен.

№ 284 от 22. 08. 2011год.
№ 285 от 23. 08. 2011 год.

№ 286 от 26. 08. 2011 год.

„Цех за пакетиране на подправки - пристройка и в УПИ ІХ-316, кв.57 по плана на с.Желю войвода,
преустройство на съществуваща сграда”
община Сливен.
“Производствена сграда към мелничен комплекс”

в ПИ 034063, м.”Къра” от землището на гр.Сливен
– имот с идентификатор 67338.834.63 по КК на
гр.Сливен.

“Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна в УПИ І-274, кв.258 по плана на кв.”Клуцохор”,
сграда”
гр.Сливен, ул.”Баба Тонка” № 77

№ 287 от 26. 08. 2011 год.

„Изграждане на ограда”

на ПИ № 020002, местността „Големия Дюзлюк” в
землището на с.Блатец, община Сливен.

№ 288 от 26. 08. 2011год.

„Навес за складиране на билки”

в ПИ 14275.610.576 с НТП „стопански двор”,
землище на с.Гавраилово, община Сливен.

№ 289 от 29. 08. 2011 год.

“Преустройство и префасадиране на съществуваща игрална в УПИ V, кв.674 по плана на спортен парк ”Юнак”,
зала и кафе аперитив”
гр.Сливен

№ 290 от 29. 08. 2011 год.

“Реконструкция на ограда”

на ПИ 1647, кв.258 по плана на „Клуцохор”
гр.Сливен, ул.”Баба Тонка” № 75, имот с
идентификатор 67338.540.272 по КК на гр.Сливен

№ 291 от 29. 08. 2011г.

“Монтаж на мобилна асфалтова станция”

в УПИ ІV-„За асфалтова база” в кв.62, по плана на
„Промишлена
зона”,гр.Сливен,
имот
с
идентификатор 67338.602.102 по КК на гр.Сливен.

№ 292 от 01. 09. 2011год.

„Ремонт на съществуваща жилищна сграда”

в УПИ ІІІ-216, кв.178 по плана на кв.„Клуцохор” гр.Сливен,
сграда
с
идентификатор
67338.544.157.1 по КК на гр.Сливен

№ 293 от 01. 09. 2011 год.

„Текущ ремонт /реновация/ на читалище „Пробуда”- с.Горно в УПИ ХІ-„за читалище”, кв.36 по плана на с.Горно
Александрово”
Александрово, община Сливен

№ 294 от 01. 09. 2011 год.

„Текущ ремонт /реновация/ на сградата на филиал на в УПИ ІV-41, кв.19 по плана на с.Калояново,
ОУ„Отец Паисий”- с.Тополчане”
община Сливен

№ 295 от 01. 09. 2011год.

Павилион за продажба на плод и зеленчук с размери –УПИ
ІІ-8400,
кв.193
по
плана
6.00/7.00м в съсобствен имот
кв.”Клуцохор”гр.Сливен, ул.”Г.Икономов”

на

№ 296 от 02. 09. 2011 год.

“Магазин за строителни материали”

№ 297 от 03.09.2011г.

„Разширение и реконструкция на сероочистваща инсталация в УПИ VІ, отреден „за „Топлофикация”ООД” в кв.21
към ТЕЦ”Сливен”
по плана на „Промишлена зона”, гр.Сливен.

№ 298 от 07. 09. 2011 год.

“Преустройство на съществуващ магазин в заведение за находящо се в УПИ VІІІ-64 „За жилищно
бързо хранене”
строителство,
търговия
и
обществено
обслужване”, кв.586 на кв.”Сини камъни”,
гр.Сливен,
обект
с
идентификатор
67338.523.64.1.28 по КК на гр.Сливен, кв.”Сини
камъни” №57 .

№ 299 от 09. 09. 2011год.

„Жилищна сграда”

№ 300 от 09. 09. 2011год.
№ 301 от 26. 09. 2011год.

№ 302 от 26. 09. 2011год.

в УПИ ХХІІ, кв.4 по плана на с.Гергевец, община
Сливен

„Параклис „Св.Петка”

в УПИ VІІ-„за религ.дейности”, кв.12 по плана на
с.Божевци, община Сливен

„Вътрешна газопроводна инсталация”

в УПИ ІІІ-80, кв.451 по плана на кв.”Ново село-юг”,
гр.Сливен, ул.” Юрий Венелин” № 4

„Вилна сграда”

№ 303 от 26. 09. 2011 год.

“Преустройство в амбулатория
специализирана медицинска помощ”

№ 304 от 26. 09. 2011 год.

“Ремонт на покрив на жилищна сграда”

№ 305 от 26. 09. 2011год.

в УПИ І, отреден „за КЖС, КОО, ТП и гаражи”
кв.192 по плана на кв.”Клуцохор” на гр.Сливен,
ул.”Георги Икономов”

в УПИ І-3768, 3769, кв.280, местността „Дюлева
река” („Погребите”), селищно образувание „Изгрев”,
землището на гр.Сливен
за

извънболнична в ХVІ-5475, кв.282, ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Йордан
Кювлиев” № 9, 67338.550.57.7

„Изграждане на ограда”

в ПИ 467, кв.20 по плана на кв.”Комлука”гр.Сливен, ул.„Шипка” №13.
на УПИ VІІІ-127, кв.20 по плана на с.Панаретовци,
община Сливен

№ 306 от 26. 09. 2011год.

„Вилна сграда”.

в УПИ І-2102, (ПИ с идентификатор 67338.417.70),
кв.225, местността „Дюлева река”, селищно
образувание „Изгрев”, землище гр.Сливен

№ 307 от 27. 09. 2011 год.

„Изграждане на ограда”

на ПИ № 000600, местността „Мараша” в
землището на с.Горно Александрово, община
Сливен.

„Вилна сграда”

в УПИ V-3526, кв.264, местността „Лозарски връх”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землище
гр.Сливен.

№ 308 от 27. 09. 2011год.

№ 309 от 27. 09. 2011 год.

„Автосервиз с пункт за годишни прегледи и автомивка и кафе- в УПИ ХХVІІІ-„за търговия и мат.техн.снабдяване”,
аперитив - преустройство на част от съществуваща (ПИ с идентификатор 67338.604.137 по КК), кв.32
производствена сграда“
по плана на „Промишлена зона”, гр.Сливен.

№ 310 от 27. 09. 2011 год.

“Преустройство на част от съществуващ магазин в бюфет”,

находящ се в УПИ І- „За пазар”, кв.140 по плана на
ЦГЧ - гр.Сливен, обект с идентификатор
67338.547.14.1.2 по КК на гр.Сливен, бул.”Цар
Симеон ” № 2.

№ 311 от 27. 09. 2011г.

Водоснабдяване на кв.2а от кв.”Ново село-изток” и на
м.Хисарлъка”, м.”Среди дол” и м.”Градището” от СО”Изгрев”,
землище на гр.Сливен”, подобекти: “ПС І-ви подем и довеждащ
водопровод”” и “Второстепенни клонове средна и висока
зона”

в регулационните граници на кв.2 от кв.”Ново селоизток “ в границите на м.Хисарлъка”, м.”Среди дол”
и м.”Градището” от СО”Изгрев”, землище на
гр.Сливен

№ 312 от 29. 09. 2011 год.

“Преустройство на съществуващи помещения в кафе- находяща се в УПИ ІІ –5689 “За обществено
аперитив”,
обслужване”, кв.300 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Ниш” № 6.

№ 313 от 29. 09. 2011 год.

“Разделяне на апартамент на две самостоятелни жилища”

в УПИ ІІІ в кв.219 по плана на кв.„Клуцохор ” бл.19
вх.Б ап.11, имот с идентификатор 67338.541.3.2.11
по КК на гр.Сливен

№ 314 от 10. 10. 2011 год.

“Ограда”

на УПИ ІІІ-2658, кв.92 по плана на „Комлука”
гр.Сливен,
ул.”Асеновска”№45б,
имот
с
идентификатор 67338.503.129 по КК на гр.Сливен

№ 315 от 11.10. 2011год.

„Вътрешна газопроводна инсталация”

в УПИ І-3, кв.171 по плана на кв.”Клуцохор”,
гр.Сливен, бул.”Шести септември” № 89, имот с
идентификатор 67338.543.9 по КК

№ 316 от 11.10. 2011год.

“Ел.кабел 20кV” и „БКЗРУ 20кV”

за присъединяване на „Вятърен генератор” в ПИ
071105, м.”Гайдовец”, землище на с.Бяла, община
Сливен

№ 317

“Ел.кабел 20кV” и „БКЗРУ 20 кV”

за присъединяване на „Вятърен генератор” в ПИ
060127, м.”Дюс гюлджи” землище на с.Бяла община Сливен

„Детска градина”

в УПИ І-„за детска градина”, кв.25 по плана на
с.Трапоклово, община Сливен

от 11.10. 2011год.

№ 318 от 11.10. 2011год.

Разрешение за строеж
№ 319 от 12. 10. 2011 год.

Възложител

Обект

Местонахождение

Въведен в експлоатация

представлявано от Тодор Стоянов Дечев - Управител, ЕГН
6107120804

“Ограда” по югозападната и югоизточна
регулационни линии на УПИ VІ–“За търговия,
услуги и ресторант” в кв.316 по плана на ЦГЧ гр.Сливен.

№ 320 от 12.10. 2011 год.

“Магазин за пакетирани хранителни и промишлени стоки”

в УПИ І, отреден „за търговия и обществено
хранене”, кв.14 по плана на кв.”Надежда” на
гр.Сливен, ул.”Перущица”

№ 321 от 13. 10. 2011год.

“Преустройство на съществуваща GSM базова станция в
GSM/UMTS базова станция на „Мобилтел”ЕАД – SLV0068

в ПИ 5809, УПИ ХХІІ – “За жилищно строителство”,
кв.293 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, обект с
идентификатор 67338

№ 322 от 13. 10. 2011од.

„Вилна сграда”

в УПИ VІІІ-1688, кв.50 (ПИ с идентификатор
67338.405.188), местността „Андреева чешма”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен

№ 323 от 13. 10. 2011год.

„Пристройка към магазин за хранителни стоки”

в УПИ ІІІ-„за КОО”, кв.47 по плана на с.Самуилово,
община Сливен.

№ 324 от 13.10. 2011год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІ-3508 (ПИ с идентификатор 67338.418.174),
кв.260, местността „Лозарски връх”, селищно
образувание „Изгрев”, землище гр.Сливен.

№ 325 от 13. 10. 2011год.

„Вилна сграда и гараж”

в УПИ ІV-2205 (ПИ с идентификатор
67338.417.329), кв.233, местността „Дюлева река”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землище
гр.Сливен.

№ 326 от 17. 10. 2011 год.

“Пристройка към магазин за хранителни стоки”

в УПИ ІІ-„За търговия”, кв.623 по плана на
кв.”Дружба” гр.Сливен

№ 327 от 18.10. 2011 г.

„Фотоволтаична електроцентрала до 5000kW”

в ПИ 67338.828.23 в м.”Речиченски път”, землище
на кв.”Речица”, гр.Сливен

№ 328 от 18.10. 2011 г.
№ 329 от 21.10.2011г.

„Фотоволтаична електроцентрала до 5000kW”

в ПИ 67338.828.23 в м.”Речиченски път”, землище
на кв.”Речица”, гр.Сливен

“Жилищна сграда”

в УПИ ІV-326, кв.5 по плана на с.Чинтулово,
община Сливен.

№ 330 от 25. 10. 2011 год.

“Текущ ремонт и ремонт на покрив”,

в ПИ 2297, кв.81 на кв.”Комлука”, ул.„Момина
сълза” №8, сграда с идентификатор
67338.502.127.3

№ 331 от 25. 10. 2011 год.

Промяна предназначението на помещения от сградата на в УПИ ІІІ-„За театър”, кв.137 по плана на ЦГЧ,
ДТ”Стефан Киров” в ТВ студио”
гр.Сливен

№ 332 от 25.10. 2011год.

„Базова станция на „МТеl” SLV 0036” - етапно изпълнение: в ПИ № 000171, землище на с.Старо село, община
Сливен.
GSM (900-1800 МНZ) - Іви етап и UMTS (2100 МНZ) - ІІри етап;

№ 333 от 26.10. 2011 год.

“Промяна предназначението на съществуващо помещениe в
ателие за електроуслуги”

в УПИ ІІ-5816, кв.295 по плана на ЦГЧ, гр.Сливен

№ 334 от 28. 10. 2011год.

„Изграждане на ограда”

в УПИ І-1842, 1844 (ПИ 67338.404.448), кв.29,
местността „Среди дол”, селищно образувание
„Изгрев”, землище гр.Сливен.

№ 334 от 28. 10. 2011год.

№ 335 от 28. 10. 2011год.

№ 336 от 28. 10. 2011 год.

№ 337 от 28.10. 2011 год.

„Изграждане на ограда”

в УПИ І-1842, 1844 (ПИ 67338.404.448), кв.29,
местността „Среди дол”, селищно образувание
„Изгрев”, землище гр.Сливен.

„Пристройка и преустройство на съществуваща вилна в НУПИ 248, 249, кв.454, (ПИ с идентификатор
сграда”
67338.422.358),
местн.„Каменка”,
селищно
образувание „Изгрев”, земл.на гр.Сливен.
„Склад за метални материали”

в УПИ VІІІ-287, (ПИ с идентификатор
37530.502.287), кв.26 по плана на с.Ковачите,
община Сливен.

„Работилница за стругарски услуги”

в УПИ ХІІІ-583, кв.41 по плана на с.Самуилово,
община Сливен.

№ 338 от 28.10. 2011год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХХІ-477, кв.66 по плана на с.Крушаре,
община Сливен.

№ 339 от 01. 11. 2011 год.

“Плътна ограда по южната регулационна линия

на УПИ ХХVІ-6048, кв.355, по плана на кв.”Ново
село”, гр.Сливен, ул.”Аргира Жечкова” № 8

№ 340 от 02. 11. 2011 год.

„Изграждане на ограда”

на УПИ ІІ-211 (ПИ с идентификатор 32915.501.211),
кв.30 по плана на с.Ичера, община Сливен.

№ 341 от 02. 11. 2011 год.

„Гараж със склад”

в УПИ ХVІІІ–816, кв.46 по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, ул.”Драва” № 24

№ 342 от 03. 11. 2011 год.

“Преустройство и разделяне на съществуваща аптека в две в ПИ 5667, УПИ І-„За обществено обслужване и
самостоятелни аптеки”
жилищно строителство”, кв.164 по плана на ЦГЧ,
гр.Сливен, бул.”Цар Освободител” № 47, имот с
идентификатор 67338.531.140.2.8 по КК на града.

№ 343 от 04. 11. 2011 год.

„Изграждане на ограда”

на УПИ ХІХ-413, 414, кв.52 по плана на с.Крушаре,
община Сливен

№ 344 от 07. 11. 2011 год.

“Преустройство на част от съществуващи помещения и находяща се в ПИ 5521 на УПИ І “За хотел и
пристройка към многоетажна нежилищна сграда”
паркинг”, кв.139 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
пл.”Хаджи Димитър” №2, сграда с идентификатор
67338.534.32.2 по КК на гр.Сливен

№ 345 от 08. 11. 2011 год.

“Преустройство съществуващи помещения в бирария”

ПИ 5247 УПИ І-„За дом на армията, музей,
обществено и жилищно строителство и
благоустрояване”, кв.165 ЦГЧ, гр.Сливен.

№ 346 от 08. 11. 2011 год.

„Поливен водопровод с непитейна вода”

като подобект от "Благоустрояване по ул.”Хаджи
Димитър” от о.т.839 до о.т.932 по плана на ЦГЧ на
гр.Сливен”, в ЦГЧ на гр.Сливен

№ 347 от 09. 11. 2011 год.

“Преустройство и промяна на предназначението на жилище в в ПИ 5247 на УПИ І-„За дом на армията, музей,
детски център”
обществено и жилищно строителство и
благоустрояване”, кв.165 по плана на ЦГЧ,
гр.Сливен.

№ 348 от 15. 11. 2011год.

Сенник /навес/ пред западния вход на кафе-аперитива

№ 349 от 16. 11. 2011год.

Павилион-навес - покрита лятна търговска площ към находящ се в ПИ № 000600, местността „Мараша”,
съществуващ обект за търговия
землището на с. Горно Александрово,

№ 350 от 17. 11. 2011год.

„Жилищна сграда”

в НУПИ 9123 (ПИ с идентификатор 67338.418.17),
кв.251, местността „Лозарски връх”, селищно
образувание „Изгрев”, землище гр.Сливен.

„Изграждане на ограда”

в НУПИ 9692 (ПИ с идентификатор 67338.414.118),
местността „Изгрев”, селищно образувание
„Изгрев”, землището на гр.Сливен, община
Сливен.

№ 351 от 17. 11. 2011год.

№ 352 от 17. 11. 2011год.

„Дървообработваща работилница преустройство на съществуваща сграда”

№ 353 от 17. 11. 2011год.

„Склад-навес за отоплителни материали и инвентар” и
„Навес-барбекю”

№ 354 от 17. 11. 2011 год.
№ 355 от 17. 11. 2011 г.

„Басейн до 100 куб.м”

пристройка

на в УПИ І-„За обществено обслужване и
търговия”, кв.569 по плана на ЖК“Българка”,
гр.Сливен,

и в ПИ 100005, м .„Стопански
землището на с.Блатец

двор-север”,

в УПИ ХVІІІ-219 (ПИ с идентификатор
32915.501.219), кв.30 по плана на с.Ичера, община
Сливен
в УПИ ХІ-64, кв.5 по плана на с.Драгоданово,
община Сливен.

„Фотоволтаична електроцентрала с мощност 197.34 kWp” и за ПИ 67338.840.13 в м.”Мочура”, землище на
”Ел.кабел 20кV”
кв.”Речица”, гр.Сливен

№ 356 от 17.11.2011г.

„Ремонт и монтаж на съоръжения в обособена част от в УПИ ІІІ, кв.31а на „Промишлена зона”, гр.Сливен
търговска сграда - Хипермаркет „Технополис” – Сливен”,
– ПИ с идентификатор 67338.604.85 по КК на
гр.Сливен

№ 357 от 23.11. 2011г.

„Склад за търговия на едро с маслини и зехтин – в УПИ ХХVІІІ - „За производство и търговия с
преустройство на част от съществуваща сграда”
хранителни продукти”, кв.27 по плана на
„Промишлена зона”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.605.332 по КК на гр.Сливен.

№ 358 от 24. 11. 2011год.

“Група надземни гаражни клетки”

в УПИ ІІ–„За търговия, гаражи и трафопост”, кв.582
по плана на ЖК”Сини камъни”, гр.Сливен

№ 359

„Група надземни гаражни клетки”

в УПИ І–„За комплексно жилищно строителство,
КОО, обществени мероприятия, търговия,
благоустрояване и здравно заведение”, кв.581 по
плана на ЖК”Сини камъни”, гр.Сливен

от 24. 11. 2011год.

№ 360 от 25. 11. 2011 год.

“Сграда със смесени функции - обект за стопанска дейност и в УПИ ХІІ-47 /стар ХІІ-7363,7364/, в кв.394 по плана
жилище”
на кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Пенка Тодорова”
№6, имот с идентификатор 67338.526.47 по КК на
гр.Сливен.

№ 361 от 28. 11. 2011 год.

“Преустройство на съществуващи сутеренни помещения в в ПИ 67338.558.27 по КК на гр.Сливен -„ Мебелна
бар-клуб”
къща” в УПИ І, кв.604 на ЖК ”Дружба”, гр.Сливен

№ 362 от 28. 11. 2011г.

“Вътрешно преустройство
предприятие c разширение”

№ 363 от 05. 12. 2011 год.

„Навес - зимна градина и склад за инвентар”

в УПИ ХVІ-5148, кв.127 на ЦГЧ -гр.Сливен,
ул.”Александър
Екзарх”
№10,
имот
с
идентификатор 67338.533.92 по КК на гр.Сливен.

№ 364 от 06. 12. 2011 год.

“Гараж за лека кола”

в ПИ 180 /стар 1747/ кв.267 по плана на
кв.”Клуцохор”, гр.Сливен, ул.”Харкан” №18, имот с
идентификатор 67338.540.180 по КК на гр.Сливен.

„Изграждане на ограда”

в УПИ VІІ-2635, кв.501 в местността „Барутни
погреби”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.419.268 по КК на гр.Сливен

№ 365 от 06. 12. 2011год.

на

млекопреработвателно в УПИ VІІ, кв.11 на „Промишлена зона”, гр.Сливен,
имот 67338.601.58

Разрешение за строеж
№ 366 от 06.12. 2011 год.

Възложител

Обект

Местонахождение

Въведен в експлоатация

„Фотоволтаична инсталация 30 кW”

в УПИ ІІ-6777, кв.325 (ПИ с идентификатор
67338.409.132), местността „Моллова гора”,
селищно образувание „Изгрев”, землище гр.Сливен
в УПИ І-290, кв.13 по плана на с.Тополчане,
община Сливен.

№ 367 от 06. 12. 2011 год.

„Магазин за хранителни стоки”

№ 368 от 06. 12. 2011 год.

“Преустройство на съществуващ банков офис в зала за в УПИ ІV-“За жилищно строителство,търговия и
хазартни игри“
подземни гаражи”, ПИ пл. № 5776, кв.280 по плана
на ЦГЧ - гр.Сливен, бул.”Цар Симеон” № 25А,
имот с идентификатор 67338.549.14 по КК на
гр.Сливен.

№ 369 от 08. 12. 2011 год.

“Преустройство на съществуващ магазин в магазин за в УПИ І, кв.664 на ЖК”Младост”, гр.Сливен.
плодове, зеленчуци и цветя”

№ 370 от 09. 12. 2011 год.

№ 372 от 13.12. 2011год.

№ 373 от 13. 12. 2011 год.

№ 374 от 16.10. 2011год.

№ 375 от 16. 12. 2011 год.

“Надстрояване
пристрояване”

на

съществуваща

жилищна

сграда

c в УПИ ХІ–6416, кв.335 по плана на кв.”Република”,
гр.Сливен, ул.”Поп Харитон” №11

„Ремонт на съществуваща жилищна сграда”

в УПИ ХVІІ-6554, кв.322 по плана на
кв.„Република”, гр.Сливен, сграда с идентификатор
67338.516.190 по КК на гр.Сливен

“Преустройство на съществуващи помещения в кафе-клуб”

в УПИ ІІ-„За търговия, битови услуги и обществени
мероприятия”, кв.590 по плана на ЖК”Сини
камъни”, гр.Сливен.

„Изтегляне на оптичен кабел за електронна съобщителна в регулационните граници на гр. Сливен
мрежа на ”ТРАКИЯ Кабел”ООД в съществуваща ТКМ на
„БТК”АД”
„Реконструкция
на
силнотокова
съществуващ супермаркет”

ел.инсталация

на в УПИ І кв.660 на кв.”Младост”, гр.Сливен,
сграда 67338.561.26.1 по КК на гр.Сливен.

№ 376 от 20. 12. 2011год.

“Базова станция GSM/UMTS– SLV 0082 Кауфланд Сливен”

в УПИ І, кв.674 на спортен парк ”Юнак”, гр.Сливен,
имот с идентификатор 67338.557.69 по КК

№ 377 от 20. 12. 2011год.

„Жилищна сграда”

в УПИ І-2565, ПИ с идентификатор 67338.419.98,
кв.285, местността „Лозарски връх”, селищно
образувание „Изгрев”, землище гр.Сливен.

„Подпорна стена”

в НУПИ 1122, м.„Градището”, селищно
образувание „Изгрев”, землище на гр.Сливен.

№ 379 от 22. 12. 2011 год.

“Магазин за нехранителни стоки”

в УПИ VІ-5672, кв.164 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, бул.”Цар Освободител” № 49, имот с
идентификатор №67338.531.142 по КК на
гр.Сливен

№ 380 от 28. 12. 2011 год.

„Вътрешна газопроводна инсталация на жилище”

на ул.”Гогол”№23, ет.ІІІ в УПИ XІ-31, кв.461 по
плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен

№ 381 от 29. 12. 2011 год.

“Масивна ограда”.

за УПИ ХІ-12, кв.183 по плана на кв.”Клуцохор”гр.Сливен, ул.”Хан Крум” №35, имот с
идентификатор 67338.544.12 по КК на гр.Сливен

№ 378 от 20. 12. 2011 год.

№ 382 от 30.12. 2011 г.

„Фотоволтаична електроцентрала” и „Външно ел.захранване в УПИ ХVІІ-„За производствена и складова
– кабел 20кV за “Фотоволтаична електроцентрала”
дейност” в кв.17 на „Промишлена зона”, гр.Сливен,
имот с идентификатор 67338.602.92 по КК на
гр.Сливен

2012г.
№ 1 от 03. 01. 2012г.

„Монтаж на нови климатични и вентилационни инсталации в находяща се в УПИ ІІІ, кв.31а по плана на
съществуваща търговска сграда - Хипермаркет „Технополис” „Прмишлена зона”, гр.Сливен – ПИ с
– Сливен”,
идентификатор 67338.604.85 по КК на гр.Сливен

№ 2 от 05. 01. 2012 год.

“Преустройство на съществуващи търговски обекти /без находящи се в УПИ І-5088,5089, кв.124 на ЦГЧ промяна на дейноста/”
гр.Сливен, ул.”Драгоман” №2, обекти с
идентификатори 67338.532.252.1.21 и 252.1.22 по
КК на гр.Сливен

№ 3 от 09. 01. 2012 г.

“Микробазова станция за безжичен интернет на “МАКС в УПИ VІІ kв.78 по плана на кв.”Комлука”,
ТЕЛЕКОМ”ООД - БС 3067„Комлука”
ул.”Асеновска” №32, вх.Б, гр.Сливен.

№ 4 от 12. 01. 2012г.

„Помещение за мониторинг-система”

в ПИ 008055, м.”Чокура”, землище с.Крушаре,
община Сливен

№ 5 от 12. 01. 2012г.

“GSM Базова станция на „Мобилтел”ЕАД - SLV0095”

в ПИ 67338.90.6 в м.„Бършен”, землище на
гр.Сливен, община Сливен, област Сливен.

№ 6 от 18. 01. 2012год.

“Магазин за хранителни стоки”

в УПИ І–„За жилищно строителство и обществено
обслужваща сграда”, кв.560 по плана на
ЖК”Българка”, гр.Сливен.

№ 7 от 20.01.2012 г.

“Жилищна сграда”

в УПИ ІХ-322, кв.4 по плана на с.Чинтулово,
община Сливен

№ 8 от 20.01.2012 г.

“Жилищна сграда”

в УПИ V-3907, кв.283, м.”Барутни погреби” във
„Вилна зона” на СО”Изгрев”, гр.Сливен

№ 9 от 20. 01. 2012г.

“Преоборудване на съществуваща Базова станция „Паланка” - в ПИ 060081 в м.„Върха”, землище на с.Бяла,
SLV0044”
община Сливен, област Сливен.

№ 10 от 24. 01. 2012 г.

“Жилищна сграда на един етаж”

№ 11 от 25. 01. 2012 г.

„Фотоволтаична инсталация”

в УПИ VІІ-196, кв.25 по плана на с.Чинтулово,
община Сливен
в УПИ V-689, кв.47 по плана на с.Ковачите,
ул.”Сини камъни”

№ 12 от 27. 01. 2012г.

“Топлинно изолиране на административна
Областна администрация - Сливен”

сграда на в УПИ VІ, кв.284 по плана на ЦГЧ – гр.Сливен,
ул.”Димитър Добрович” №3.

№ 13 от 27. 01. 2012г.

„Вътрешна газопроводна инсталация” на сграда 67338.555.76.2 в УПИ VІІІ-76, кв.451 по плана на кв.”Ново селона гр.Сливен,
юг”, гр.Сливен, ул.”Стефан Султанов” № 19

№ 14 от 27. 01. 2012 д.

“Преустройство и промяна предназначението в склад за в УПИ ХІІІ-83, кв.224 по плана на кв.”Клуцохор” лекарствени продукти”
гр.Сливен, сграда с идентификатор 67338.538.83

№ 15от 30. 01. 2012 год.

“Преустройство на съществуващо ателие за творческа в УПИ ІV- кв.280 на ЦГЧ дейност в жилище”
ул.”Ген.Драгомиров” № 9, вх.Б, ап.11,

№ 16 от 30. 01. 2012 г.

“Масивна ограда”

за ПИ 004002 „За вилно селище”, м.„Над село”,
землище на с.Малко Чочовени, Община Сливен.

№ 17 от 30. 01. 2012 год.

“Ажурна ограда”

за УПИ VІІІ-226 /стар №1994/, кв.132 по плана на
ЦГЧ – гр.Сливен, ул. ”Г.С.Раковски” №21, имот с
идентификатор 67338.513.226 по КК на гр.Сливен.

№ 18 от 30. 01. 2012год.

“Вятърна електроцентрала с генератор 850кW, преустройство ПИ №008036, м. “Фондовото”, землище с.Сотиря,
на съществуващ БКТП 20кV и кабел 1 кV”
община Сливен.

№ 19 от 31. 01. 2012г.

“Изграждане на ограда”

гр.Сливен,

на УПИ ХІ-130, ХХХ-129 и ХХХІ-128 в кв.11 на
”Промишлена зона” на гр.Сливен, ПИ с
идентификатори 67338.601.130,129 и 130 по
Кадастралната карта.

№ 20 от 31. 01. 2012 г.

“Пристройка и преустройство на съществуваща жилищна в УПИ ІІІ-15, кв.352 на кв.”Ново село”, гр.Сливен,
сграда”
ул.”Аргира Жечкова” №15

№- 21 от 02. 02. 2012 год.

“Цех за съхранение и пакетиране на хранителни стоки - в ПИ 67338.702.5 в м.”Драката”, землище на
реконструкция на съществуващ метален навес и пристройка” кв.”Речица”,

№ 22 от 02. 02. 2012 г.

“Разделяне на апартамент на две самостоятелни жилища”

в УПИ І в кв.229 на кв.„Клуцохор ” бл.5 вх.Б ап.1,
имот 67338.542.21.2.1 по КК на гр.Сливен

№ 23 от 02. 02. 2012 год.

“Разделяне на апартамент на две самостоятелни жилища”

– имот 67338. 560.42.2.11 в УПИ І, кв.620 по плана
на ЖК„ Дружба ” бл.17 вх.Б, ет.6 ап.11

№ 24 от 07. 02. 2012 г.

„Фотоволтаична електроцентрала”

в ПИ 017019, м.”До коруча”, землище на
с.Самуилово, общ. Сливен

№ 25 от 14. 02. 2012 год.

“Двуфамилна жилищна сграда” – първи етап

в УПИ ІХ-250, кв.211 по плана на кв.”Клуцохор” на
гр.Сливен, ул.”Радецки” № 18, имот с
идентификатор 67338.545.250 по КК на гр.Сливен

№ 26 от 16. 02. 2012 г.

„Покривна фотоволтаична електроцентрала с мощност до в УПИ ІІІ-184, кв.37 на „Промишлена зона”,
200кWр”,”Кабел 20кV”
гр.Сливен, ПИ 67338.605.184 по КК на гр.Сливен

№ 27 от 16. 02. 2012 г.

„Магазин за хранителни стоки
преустройство на жилищна сграда“

№ 28 от 16. 02. 2012 г.

„Битова сграда към овцеферма”

и

кафе-аперитив

- в УПИ VІІІ-152, кв. 40 по плана на с.Селиминово,
община Сливен.
в ПИ № 101011, НТП „овцеферма”, м.„Стопански
двор-север”, землището на с.Блатец, община
Сливен.

№ 29 от 16. 02. 2012 г.

„„Реконструкция на ограда”

на ПИ 67338.404.1, м.„Среди дол”, землище на
гр.Сливен, в границите на ПРИРОДЕН ПАРК
„СИНИТЕ КАМЪНИ”,

№ 30 от 17. 02. 2012 г.

“Ремонт на покрив на сграда от допълващо застрояване”,

в УПИ ХІV-124 /стар 140/, кв.22 по плана на
кв.”Речица”, гр.Сливен, ул.”Драва” №34.

№ 31 от 21. 02. 2012 г.

Двустанен рекламно-информационен елемент /РИЕ/–рекламен - УПИ І –„за КОО’’, кв.626 ЖК”Дружба”- гр.Сливен
фирмен знак на „ЛИДЛ”/LIDL с размери 7.0/2.5м

№ 32 от 21. 02. 2012 г.

„БКТП 20кV, 50кVА” и „Кабел 20кV”

в ПИ 67338.91.6 в м.”Сливенски път”, землище на
гр.Сливен

№ 33 от 22. 02. 2012 г.

“Автосервизен комплекс”

в ПИ 67338.832.47 в м.”Къра”, землище на
кв.”Речица”, гр.Сливен

№ 34 от 22. 02. 2012 г.

“Къща за гости”

в ПИ 67338.302.204 в м.”Асеновско дефиле”,
землище на гр.Сливен

N 35 от 22. 02. 2012 год.

“Преустройство на съществуващи помещения за нуждите на УПИ І -2319 , кв.82 по плана на кв.”Комлука”МБАЛ „Царица Йоанна”ЕООД,
гр.Сливен, ул.”Булаир” № 49

№ 36 от 23. 02. 2012 г.

“Пристройка към автосервиз и автосалон „Ситроен”

в УПИ І , кв.629 по плана на ЖК”Дружба”, имот с
идентификатор 67338.560.176 по КК на гр.Сливен,
бул.”Бургаско шосе” № 57

№ 37 от 23. 02. 2012г.

“Монтаж на навес”

в ПИ 67338.9.6 в м.”Аркара коруч”, землище на
гр.Сливен

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 3 от 24. 02. 2012г.

„БКТП 10/0,4кV 2X800кVа КК на гр.Сливен.

№ 39

Едноетажна сглобяема сграда размери 6,20/ 4,64м, - агроаптека в УПИ ХІІ-за ООД, кв.18 по плана на с.Самуилово,

от 27. 02. 2012г.

” в УПИ VI, кв.169 по плана на гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.536.22 по

№ 40 от 27. 02. 2012г.

„Вилна сграда”

в УПИ ІV-2633, кв.501, местността „Погребите”,
гр.Сливен.

№ 42 от 27. 02. 2012 г.

„Фотоволтаична инсталация до 30 кW”

в УПИ ХVІІІ, кв.38, с.Малко Чочовени, община
Сливен.

№ 43 от 27. 02. 2012 г.

„Фотоволтаична инсталация 30 кW” - етапно изграждане.

в ПИ 37530.13.245, местността „Кору Тунджа”,
землище на с.Ковачите, община Сливен

№ 44 от 29. 02. 2012 г.

“Предприятие за сортиране и съхранение в хладилници на в УПИ ХХХ, кв.20 по плана на „Промишлена зона”,
пресни плодове”
гр.Сливен

№ 45 от 29. 02. 2012 г.

„Фотоволтаична инсталация до 30 кW”

в УПИ ІІ-„за стопанска дейност”, кв.629 по плана на
ЖК ”Дружба”, бул.”Бургаско шосе” № 59,
гр.Сливен.

№ 46 от 01. 03. 2012 г.

„Фотоволтаична инсталация до 30 кWр”

в УПИ І-5599, (ПИ с идентификатор 67338.408.159),
кв.472, м. „Моллова гора”, селищно образувание
„Изгрев”, на гр.Сливен.

№ 47 от 01. 03. 2012г.

„Административно обслужваща сграда – пристройка към в УПИ ХХХ- „За консервен комбинат”, кв.28 по
съществуваща сграда на консервно предприятие „Фрукто плана на „Промишлена зона”, гр.Сливен
Сливен”

№ 48 от 01. 03. 2012г.

„Реконструкция на съществуваща обслужваща сграда в в УПИ ХХХ - „За консервен комбинат”, кв.28 по
сграда с административни функции на консервно плана на „Промишлена зона”, гр.Сливен
предприятие „Фрукто Сливен”

№ 49 от 06. 03. 2012 год.

“Плътна ограда”

по регулационните линии на УПИ VІ-115, кв.403, по
плана
на
кв.”Ново
село”,
гр.Сливен,
ул.”Карандила” № 61.

№ 50 от 08. 03. 2012г.

„Вилна сграда - пристройка и преустройство”

в НУПИ 2324, кв.252 (ПИ с идентификатор
67338.418.118), м.„Лозарски връх”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен

№ 51 от 08. 03. 2012г.

„Жилищна сграда”

в УПИ VІІ-2635, (ПИ с идентификатор
67338.419.268), кв.501, м.„Барутни погреби”,
гр.Сливен

№ 52 от 08. 03. 2012од.

„Вилна сграда”

в УПИ VІ-2210, кв.236 (ПИ с идентификатор
67338.416.397), местността „Дюлева река”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен.

№ 53 от 08. 03. 2012г.

„Жилищна сграда с гараж и магазин за хранителни стоки”

в УПИ ІІ-274, кв.37 по плана на с.Сотиря, община
Сливен

№ 54 от 08. 03. 2012 г.

„Фотоволтаична инсталация до 30 кW”

в УПИ VІІІ-201, кв.20 по плана на с.Крушаре,
община Сливен.

№ 55 от 08. 03. 2012 г.

„Реконструкция на ограда”

УПИ ІV-143 ПИ с идентификатор 47980.501.143),
кв.15 по плана на с.Мечкарево, община Сливен.

№ 56 от 08. 03. 2012 г.

„Оранжерия до 200 кв.м”

в НУПИ 3038, кв.300, м.„Сухата чешма”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен.

№ 57 от 09. 03. 2012 год.

“Преустройство на съществуваща тераса в санитарен възел” в УПИ ХІІ-89, кв.434 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Йосиф Щросмайер”№49.

№ 58 от 12. 03. 2012г.

Комплектована автомивка с размери до 20 кв.м

в УПИ VII-219, кв.486 по плана на кв.”Даме Груев”,
гр.Сливен,

№ 59 от 12. 03. 2012г.

Преустройство на GSM базова станция в GSM/UМТS базова
станция на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД SLV0007-KALOYANOVO”

„в имот № 117, в УПИ І, кв.28, с.Калояново

№ 60 от 12. 03. 2012год.

„Преустройство на GSM базова станция в GSM/UМТS базова в ПИ № 079032, местността „Чалъков бук”,
станция на „Globul” № 5144”
землището на с.Бяла, община Сливен.

№ 61 от 13. 03. 2012 год.

“Преустройство на съществуващ магазин в заведение за в УПИ ХVІІІ- 4930, кв.121 на ЦГЧ - гр.Сливен,
бързо хранене“
ул.”Г.С.Раковски” № 54, обект с 67338.532.47. 3.11
по КК

№ 62 от 13. 03. 2012 г.

„Фотоволтаична инсталация до 30 кW”

в УПИ ІV-688, кв.47 по плана на с.Ковачите,
община Сливен

№ 63 от 13. 03. 2012г.

„Фотоволтаична инсталация 30 кW”

в ПИ 37530.28.396, НТП „стопански двор”,
м.„Ярамли”, землището на с.Ковачите, община
Сливен

№ 64 от 14. 03. 2012 год.

“Промяна предназначението на съществуващо помещениe в УПИ VІІ-„За жилищно строителство и
във фризьорско ателие”
трафопост”, кв.435 на кв.”Ново село”, ул.”Мур”
№13

№ 65 от 15. 03. 2012г.

„МТТ 100кVА 20/0,4кV”

в ПИ 034025, м.”Мешелика” с.Камен; „Ел.проводно
отклонение 20kV” за МТТ 100кVА 20/0,4кV в ПИ
034047, м.”Мешелика”.

№ 66 от 16. 03. 2012 год.

„Покрито паркомясто”.

в УПИ ІV-24, кв.448 по плана на кв.”Розова
градина” - гр.Сливен, ул.”Пушкин” №53

№ 67 от 16. 03. 2012од.

„Вилна сграда”

в УПИ ІV-2050, кв.202 (ПИ с идентификатор
67338.416.158), м.„Дюлева река”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен.

№ 68 от 16. 03. 2012год.

Контейнер с размери 2.50/ 4.00м за офис на обект: УПИ ІІ-6777, кв.325, ПИ 67338.409.132, м. „Моллова
„Фотоволтаична инсталация 30 кW
гора”, селищно образувание „Изгрев”,

№ 69 от 16. 03. 2012 г.

„Лятна кухня”

№ 70 от 16. 03. 2012г.

„Реконструкция и пристройка на съществуваща жилищна в УПИ VІІ-336, (ПИ 32915.501.336), кв.11 с.Ичера,
сграда с допълващо застрояване”
община Сливен.

№ 71 от 16. 03. 2012г.

„Стопанска постройка за съхранение на селскостопанска в ПИ № 030036 с НТП „нива”, местността
продукция”
„Чурокленя”, землище на с.Камен, община Сливен.

№ 72 от 19. 03. 2012 год.

“Промяна предназначението на съществуващ гараж в магазин в УПИ Х -„За гаражи, КОО и жилища”, кв.280 на
за нехранителни стоки”
ЦГЧ, гр.Сливен, ул.”Лъдженска”№12.

№ 73 от 19. 03. 2012 год.

“Промяна предназначението на съществуващ гараж в магазин в УПИ Х -„За гаражи, КОО и жилища”, кв.280 на
за нехранителни стоки”
ЦГЧ, гр.Сливен, ул.”Лъдженска”№12.

№ 74 от 19. 03. 2012 г.

„Магазин за хранителни стоки - преустройство на част от в УПИ ІІ-171, кв.17 по плана на с.Селиминово,
жилищна сграда“
община Сливен.

№ 75 от 19. 03. 2012год.

„Преустройство на РРТС„Карандила” - гр.Сливен за наземно в ПИ 67338.303.91 (сграда с идентификатор
цифрово радиоразпръскване -DVB-Т”, подобект: „STZ 2595 - 67338.303.91.3), местността „Карандила”, землище
РРТС„Карандила”,
гр.Сливен, община Сливен

№ 76 от 19. 03. 2012 год.

“Ремонт и преустройство на съществуваща жилищна сграда с в НУПИ -2215 кв. 35 на кв. „Комлука” гр. Сливен,
изграждане на надзид до 1.50м”
ул.„19 февруари” № 5

№ 77 от 21. 03. 2012 год.

“Ажурна ограда по източната регулационна линия”.

№ 78 от 21. 03. 2012 г.

„Ел.кабел 20кV за присъединяване на фотоволтаична в ПИ 67338.828.23” м.”Речиченски път”, землище
електроцентрала
на гр.Сливен.

№ 79 от 21. 03. 2012од.

„Вилна сграда с покривна фотоволтаична инсталация до 30 в УПИ ІІ-3766, кв.280 (ПИ с идентификатор
kW”
67338.418.286), м.„Барутни погреби”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен.

№ 80 от 22. 03. 2012 год.

“Жилищна сграда на три етажа”

в УПИ ІІІ-1829, кв. 243 по плана на кв. „Клуцохор”
гр. Сливен, ул.„Тертер” № 34, имот с
идентификатор 67338.538.133 по КК на гр.Сливен

№ 81 от 23. 03. 2012г.

„Жилищна сграда - пристройка и преустройство”

в УПИ ХVІ-32, кв.7 по плана на с.Злати войвода,
община Сливен.

№ 82 от 23. 03. 2012од.

„Вилна сграда за сезонно ползване”

в УПИ І-2757, кв.59 (ПИ с идентификатор
67338.406.32), местността „Орта синур”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен.

№ 83 от 23. 03. 2012 год.

„Жилищна сграда с офиси и подземен паркинг”

в УПИ ХІІІ–4957, кв.122 по плана на ЦГЧ,
гр.Сливен,
ул.”Драгоман”
№15,
имот
с
идентификатор 67338.532.104 по КК на гр.Сливен

N 84 от 26. 03. 2012 год.

“Ремонт на покрив на жилищна сграда”

в ПИ 917, кв.217 по плана на кв.”Клуцохор”гр.Сливен, ул.„Волентирска” № 22, имот с
идентификатор 67338.545.93 по КК на гр.Сливен

№ 85 от 27. 03. 2012 год.

“Ремонт на покрив, текущ ремонт на фасадите и вътрешно в УПИ ІІ-80, кв.36 по плана на кв.”Речица”,
преустройство на жилище”
гр.Сливен, ул.”Стефан Газибаров” №19.

N 86 от 28. 03. 2012 год.

“Ремонт на покрив на жилищна сграда”

в ПИ 336, кв.9 по плана на кв.”Комлука”- гр.Сливен,
ул.„Шипка” № 16, имот с идентификатор
67338.511.82 по КК на гр.Сливен

№ 87 от 29. 03. 2012 г.

“Ремонт на пристройка към жилищна сграда”

в ПИ 2689, кв.93 по плана на кв.”Комлука”гр.Сливен, ул.„Плевен” № 5, имот с идентификатор
67338.504.78 по КК на гр.Сливен

№ 88 от 30. 03. 2012 год.

“Преустройство на съществуващ магазин в „Студио за в УПИ І-5088, 5089, кв.124, по плана на ЦГЧ,
красота”
гр.Сливен, ул.”Драгоман” №2-Б.

№ 89 от 30. 03. 2012 год.

“Лека ажурна ограда”

№ 90 от 30. 03. 2012г.

„Фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана от БКТП в ПИ № 67007 за присъединяване на
мощност 75 кWр; БКТП 0.4/20кV,1х160 кV” и „Кабелна линия фотоволтаичната централа в ПИ № 67017,
20кV”, община Сливен
м.„Ормана”, землище с.Горно Александрово

№ 91 от 02. 04. 2012год.

„Приемно-предавателна GSM и UMTS станция от мрежата на
„БТК”АД-BS 3710 „TOPOLCHANE” - етапно изпълнение

в ПИ № 045008, м. „Гробищата”, землището на
с.Тополчане,

№ 92 от 02. 04. 2012год.

„Вилна сграда за сезонно ползване”

в ПИ № 512.105, (стар НУПИ 6846), местността
„Мочурите”, землище на с.Сотиря, община Сливен.

№ 93 от 03. 04. 2012 год.

„Гараж”

в УПИ ІІ–2, кв.2 по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, ул.”Кошарите”№20

в УПИ VІ-646, кв.100 по плана на с.Желю войвода,
община Сливен

на УПИ VІІ-5639, 5640,5641, кв.288 по плана на
ЦГЧ, гр.Сливен, ул.”Райко Даскалов” №6

на ПИ 8391, кв.448 по плана на кв.”Розова
градина”, гр.Сливен, имот c идентификатор 67338.
55.166 по КК на гр.Сливен.

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 94 от 03. 04. 2012 год.

„Гараж”

в УПИ ІІ–2, кв.2 по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, ул.”Кошарите”№20

№ 95 от 03. 04. 2012г.

Сенник /навес/ 12.00кв.м от подходящ лек материал над лятна пред лицето на УПИ ІV-„За жилищно строителство
търговска площ
и КОО”, кв.152 по плана на ЦГЧ, гр.Сливен.

№ 96 от 05. 04. 2012г.

„Изграждане на ограда”

УПИ ІІ-1882, 9537 и УПИ ІІІ-1884, кв.200,
м.„Дюлева река”, селищно образувание „Изгрев”,
землище гр.Сливен.

№ 97 от 05. 04. 2012г.

„Склад-навес за отоплителни материали и инвентар”

в УПИ VІІ-1394, кв.28, местността „Среди дол”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землище
гр.Сливен.

№ 98 от 05. 04. 2012 г.

„Резервоар за оборски тор с обем 933м3”

в ПИ № 018016 с НТП „стопански двор”,
местността „Вакъва”, землището на с.Самуилово,
община Сливен.

№ 99 от 05. 04. 2012 г.

„Фотоволтаична инсталация до 30 кW”

в УПИ VІІІ, кв.27 по плана на с.Глуфишево, община
Сливен

№ 100 от 05. 04. 2012 г.

„Автосервиз” и „Фотоволтаична система за производство на УПИ ІV, кв.14 на „Промишлена зона”, гр.Сливен,
електроенергия с обща мощност до 30кW” –етапно
ПИ 67338.602.50

№ 101 от 05. 04. 2012 г.

за нуждите на „МИТАКС”ЕООД, със седалище и адрес на „Покривна фотоволтаична инсталация с мощност
управление:
гр.Сливен,
ул.”Милин
камък”
№
3, до 30кWр” в ПИ 67338.832.47 в м.”Къра”, землище
представлявано от Христо Димитров Грунов, ЕГН 6210140501 - на кв.”Речица”, гр.Сливен
Управител

№ 102 от 10. 04. 2012г.

“Пристройка към съществуваща жилищна сграда за сезонно в УПИ І-220, кв.48 по плана на с.Скобелево,
ползване”
община Сливен

№ 103 от 11. 04. 2012 г.

“Промяна предназначението на съществуващо помещение в в УПИ ІІ-5816, кв.295 по плана на ЦГЧ, гр.Сливен
магазин”

№ 104 от 17. 04. 2012 г.

„Фотоволтаична централа с мощност 190кWр”

в УПИ ІХ-2302, кв.24 по плана на „Промишлена
зона”, гр.Сливен, ПИ
с идентификатор
67338.605.179 по КК на гр.Сливен

№ 105 от 18. 04. 2012 г.

„Фотоволтаична централа с мощност 80кWр” и „Кабел 1кV”

в УПИ ХLІV, кв.22а, „Промишлена зона”, гр.Сливен

№ 106 от 18. 04. 2012 г.

“Ограда”

на УПИ ХІV , кв.619 по плана на ЖК „Дружба”
гр.Сливен, ул.”Янко Сакъзов” № 62 Д, имот с
идентификатор 67338.559.97 по КК на гр.Сливен

№ 107 от 19. 04. 2012г.

„Вилна сграда - пристройка и надстройка”

в УПИ ІІ-3226, ПИ с идентификатор 67338.415.374,
кв.246, м. „Андреева чешма”, селищно
образувание „Изгрев”, землище на гр.Сливен.

№ 108 от 19. 04. 2012 г.

“Промяна предназначението на съществуващи помещения за в УПИ ХХІV–„За жилищно строителство и
магазин за промишлени стоки”
магазини”, имот пл.№5586, кв.281 на ЦГЧ,
гр.Сливен, бул.”Хаджи Димитър” №15.

№ 109 от 19. 04. 2012 г.

“Пристройка към съществуваща жилищна сграда”

№ 110 от 20. 04. 2012г.

“Пътна връзка между ПИ 67338.828.9 и ПИ 67338.828.118 през между ПИ 67338.828.9 и ПИ 67338.828.118 през ПИ
ПИ 67338.828.8 – напоителен канал”
67338.828.8 – напоителен канал” по КК на
землището на кв.Речица на гр.Сливен,

№ 111 от 20. 04. 2012 г.

Павилион с квадратура 5.00 кв.м - охранителна будка,

в УПИ VІІ–5452, кв.284, по плана на ЦГЧ,
гр.Сливен, ул.”Мишо Тодоров” №15,

№ 112 от 20. 04. 2012 г.

„Фотоволтаична инсталация до 30 кW”

в УПИ ХІІ-374, кв.44 по плана на с.Желю войвода,
община Сливен.

№ 113 от 20. 04. 2012 г.

„Фотоволтаична инсталация до 30 кWр”

в УПИ ІV-9, кв.1 на с.Скобелево, община Сливен.

№ 114 от 21. 04. 2012г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІХ-1758, ПИ с идентификатор 67338.404.385,
кв.38, м.„Среди дол”, селищно образувание
„Изгрев”, землище гр.Сливен.

№ 115 от 21. 04. 2012г.

„Навес и склад за селскостопанска техника”

в ПИ № 030057 с предназначение „База за
селскостопанска дейност”, местността „Чурокленя”,
землището на с.Камен, община Сливен

„Гараж”

в УПИ ХХІ-150, кв.35 по плана на с.Скобелево,
община Сливен.

№ 116 от 21. 04. 2012 г.
№ 117 от 21. 04. 2012 г.

№ 118 от 24. 04. 2012г.

находяща се в УПИ V-139, кв.455 по плана на
кв.”Розова градина”, гр.Сливен, ул.”Пушкин” №29

“Промяна предназначението на съществуващ магазин в в УПИ ІІ-„За жилищна сграда с магазини”, кв.527
игрална зала”
на ЦГЧ, гр.Сливен, бул.”Братя Миладинови” № 23.
Комплектована будка за охраната с размери до 20 кв.м

в УПИ ХХІ, кв.32 по плана на ”Промишлена зона”,
гр.Сливен,

№ 119 от 24. 04. 2012г.

„Разтоварище към портален кран”

в УПИ ХХХ, кв.11 по плана на „Промишлена зона”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.601.129 по
КК на гр.Сливен.

№ 120 от 24. 04. 2012г.

“Разширение на цех за студена обработка на метали”

в ПИ 67338.302.209 „За
леярски цех,
металообработка и други производствени
дейности” в м.”Асеновско дефиле”, гр.Сливен

№ 121 от 24. 04. 2012 г.

„Покривна фотоволтаична централа с мощност до 30кWр”

в УПИ ІІІ-321, кв.53, по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.703.321.1
по КК на гр.Сливен

№ 122 от 25. 04. 2012 г.

“Ремонт на покрив”

в ПИ 794, кв.29 по плана на кв.”Комлука”гр.Сливен, ул.„Чаталджа” № 102, сграда с
идентификатор 67338.501.44.1 и 3 по Кк

№ 123 от 25. 04. 2012г.

„Вилна сграда”

в УПИ І-879,9694,9067,
селищно
образувание
гр.Сливен.

№ 124 от 25. 04. 2012г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІ-143, кв.24 по плана на с.Малко Чочовени,
община Сливен.

№ 125 от 25. 04. 2012г.

кв.8, м.„Хисарлъка”,
„Изгрев”,
землище

„Вилна сграда за сезонно ползване”

в УПИ ХV-531, кв.33 по плана на с.Бяла, община
Сливен.

№ 126 от 25. 04. 2012г.

„Вилна сграда с контролно - диагностичен пункт”

в УПИ І-4058, (ПИ с идентификатор 67338.420.
250), кв.506, местността „Погребите”, гр.Сливен.

№ 127 от 26. 04. 2012.

„Вилна сграда и навес за инвентар с покривна фотоволтаична в УПИ ІІІ-3765, кв.280 (ПИ с идентификатор
инсталация до 30 kWр”
67338.418.287), м.„Барутни погреби”, гр.Сливен.

№ 128 от 26. 04. 2012г.

„Разширение на агроцентър”

в ПИ 67338.176.2 /ПИ ХХІ по парцеларен план на
бивш стопански двор/, м. „Пандар бунар”,
землището на кв.„Речица”, гр.Сливен.

№ 129 от 02. 05. 2012г.

“Базова станция на „Мтel” SLV 0070”

в УПИ VІІ-5667, кв.164 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, бул.”Цар Освободител” бл.47, вх.В.

№ 130 от 02.05. 2012 г.

„Фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана в УПИ V, кв.22 на „Промишлена зона”, гр.Сливен,
мощност 200кWр”
ПИ 67338.603.269 по КК на гр.Сливен

№ 131 от 03. 05. 2012год.

“Пристройка и реконструкция на съществуващ магазин”

№ 132 от 04. 05. 2012г.

“Преустройство на съществуващи помещения в паричен в ПИ 5240 на УПИ І, кв.144 на ЦГЧ - гр.Сливен ,
салон”
бул.”Цар Освободител” №1, идентификатор
67338.534.29.2

№ 133 от 07. 05. 2012 г.

„Фотоволтаична инсталация до 30 кWр” и „Кабел 1 кV”

№ 134 от 07. 05. 2012г.

„Навес за гараж, отоплителни материали и инвентар” и в УПИ ХІІІ-306, кв.23 по плана на с.Гавраилово,
„Ограда”
община Сливен

№ 135 от 08. 05. 2012г.

“Вътрешна газопроводна инсталация
металообработване и поцинковане”

№ 136 от 08. 05. 2012 г.

„Фотоволтаична инсталация 30 кW”

в УПИ ІІІ, кв.220 по плана на кв.”Клуцохор”
гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.541.32 по
КК, ул.”Бдин” № 2

№ 137 от 09. 05. 2012 г.

“Текущ ремонт на покрив” и „Ограда”

в НУПИ ХХ-2071,2165, кв.75 по плана на
кв.”Комлука”- гр.Сливен, ул.„Марин Дринов” № 4а,
гр.Сливен

№ 138 от 10. 05. 2012г.

Сенник с размери 18.30/ 3.00 м за покрита лятна търговска пред съществуващ търговски обект /магазин пред
площ
УПИ ХХV „за КОО”, кв.27 на с.Младово, община
Сливен,

№ 139 от 10. 05. 2012г.

„Фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана в ПИ № 056037, бивш стопански двор, землището
мощност 80 кWр”
на с.Гергевец, община Сливен.

№ 140 от 10. 05. 2012 г.

“Основен ремонт и преустройство на втори жилищен етаж и в ПИ 421, кв.188 на кв.”Клуцохор”, ул.”17-ти януари”
промяна предназначението на съществуващ тавански етаж от № 55 А, имот 67338.537.10.1 по КК
жилищна сграда “

№ 141 от 11. 05. 2012 г.

Павилион с квадратура до 40.00 кв.м.– пункт за монтаж и имот с пл.№2510 с административен адрес на
баланс на автомобилни гуми, върху собствен терен, ул.”Асеновска” №121, в частта, попадаща в УПИ Іпредставляващ възстановен
„За озеленяване”, кв.86 по плана на кв.”Комлука”,
гр.Сливен,

на

"Цех

находяща се в УПИ ХІ-295, кв.43 по плана на
кв.”Речица”, гр.Сливен, ул.”Михаил Греков” №14

в УПИ І-3149,3150,2123,3275, кв.240, м.„Дюлева
река”, селищно образувание „Изгрев”, землище
гр.Сливен

за находящ се в ПИ № 034015, месност ”Къра”
землище на кв.”Речица”- гр.Сливен.

№ 142 от 11. 05. 2012 г.

„Покривна фотоволтаична централа с мощност до 30кWр”

в УПИ VІІ-125, кв.172 на кв.”Клуцохор”, гр.Сливен,
имоти 67338.543.125.1 и 67338.543.125.2 по КК на
гр.Сливен

№ 143 от 11. 05. 2012 г.

“Ремонт на покриви”,

в ПИ 1467, кв.210 по плана на кв.”Клуцохор”гр.Сливен, ул.„Радецки” № 7, гр.Сливен

№ 144 от 14. 05. 2012г.

“Административна сграда с гараж за товарни автомобили”

в ПИ 67338.101.47 в м.”Аркара коруч”, землище на
гр.Сливен

№ 145 от 15. 05. 2012 г.

„Кабел 20кV”

за присъединяване към мрежата на ЕВН на
фотоволтаична централа в ПИ 67338.13.13
м.Касъмово, землището на гр.Сливен

№ 146 от 15. 05. 2012 г.

„Фотоволтаична инсталация до 30 кWр”

в УПИ ХІІІ-123, кв.1 по плана на с.Струпец,
общ.Сливен

№ 147 от 15. 05. 2012 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр” - етапно изграждане

в УПИ Х-11, кв.4, ПИ с идентификатор
37530.502.37 на с.Ковачите, община Сливен.

№ 148 от 16. 05. 2012г.

„Благоустрояване и вертикална планировка на терена на УПИ ХХVІІІ и УПИ ХХХ в кв.28 по плана на
консервно предриятие „Фрукто Сливен” „Промишлена зона”, гр.Сливен.

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 149 от 16. 05. 2012 г.

“Преустройство на част от съществуваща сграда в кафе - в ПИ 1490, кв.210 на кв.”Клуцохор”, ул.”Солун” №
аператив“.
1, имот 67338.564.4 по КК на гр.Сливен

№ 150 от 16. 05. 2012 г.

“Реконструкция на мрежа НН от ТП”Хисарлъка”

в м.”Хисарлъка” по плана на Селищно
образувание „Изгрев” – вилна зона на гр.Сливен

№ 151 от 18. 05. 2012 г.

“Ремонт на покривна конструкция”

в УПИ ХІ-8158, кв.453 по плана на кв.”Розова
градина”, гр.Сливен, ул.„Петьофи” №9, имот с
идентификатор 67338.555. 113.1

№ 152 от 23. 05. 2012 г.

„Покривна фотоволтаична централа с мощност до 30кWр”.

в ПИ 67338.419.283 по КК на гр.Сливен, УПИ V3985, кв.502 по плана на м.”Лозарски връх” гр.Сливен

№ 153 от 23. 05. 2012 г.

„Покривна фотоволтаична централа с мощност до 30кWр”

в ПИ 102012 по плана на с.Чокоба, общ.Сливен,
м.”До могилите” – бивш стопански двор

№ 154 от 23. 05. 2012г.

Павилион с размери до 20 кв.м за търговия с пакетирани в УПИ VІ-525, кв.57, по плана на с.Самуилово
хранителни стоки, дюнери, кафе и безалкохолни напитки

№ 155 от 28. 05. 2012 г.

„Торохранилище към овцеферма”

в ПИ с идентификатор 32915.150.4, местността
„Стопански двор”, землището на с.Ичера, община
Сливен.

№ 156 от 28. 05.2012г.

„Магазин за строителни материали - основен ремонт и в УПИ ХХІV-524, отреден „За обществено
преустройство на съществуваща сграда”
обслужване”, кв.57 на с.Самуилово,

№ 158 от 28. 05. 2012г.

„Приемно-предавателна станция на „БТК”АД № BS3801-А” - в ПИ № 000351, землището на с.Самуилово,
етапно изпълнение
община Сливен.

№ 159 от 28. 05. 2012г.

„Приемно-предавателна станция на „БТК”АД № BS3709-А” - в ПИ № 000171, землището на с.Старо село,
етапно изпълнение
община Сливен.

№ 160 от 28. 05. 2012г.

№ 161 от 30. 05. 2012 г.

„БКТП 100кVА, 20/0,4кV”; „Ел.кабел 20kV”; „Ел.кабели 1kV”

в м.”Хасанова могила” - ПИ 67338.853.47 по
кадастралната карта на землище на гр.Сливен –
кв.„Речица” .

“Ремонт на покривна конструкция”

на част ПИ 5249 в УПИ І кв.165 на ЦГЧ, гр.Сливен,
бул.„Цар
Освободител”
№3,
сграда
с
идентификатор 67338.533.57.1 по КК на гр.Сливен

№ 162 от 31. 05. 2012 г.

„Къща за гости”

в УПИ VІ-47, ПИ с идентификатор 32915.501.522,
кв.36 по плана на с.Ичера, община Сливен.

№ 163 от 31. 05. 2012г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХХІІ-226, кв.22 по плана на с.Селиминово,
община Сливен.

№ 164 от 31. 05. 2012 г.

“Обслужваща селскостопанска сграда”

в ПИ 67338.853.47, м.”Хасанова могила”, землище
на кв.Речица, гр.Сливен.

№ 165 от 05. 06. 2012г.

„Фотоволтаична инсталация до 30 кWр”

в УПИ ІХ-30, кв.5 по плана на с.Гергевец, община
Сливен

№ 166 от 05. 06. 2012 г.

„Фотоволтаична инсталация до 30 кWр”

в УПИ ІІІ, кв.119 по плана на с.Желю войвода,
община Сливен

№ 167 от 05. 06. 2012 г.

„Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 011021, местността „Козуйна”, землището
на с.Голямо Чочовени, община Сливен.

№ 168 от 05. 06. 2012 г.

„Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 011023, местността „Козуйна”, землището
на с.Голямо Чочовени, община Сливен.

№ 169 от 05. 06. 2012 г.

„Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 010018, местността „Гермекая”, землището
на с.Голямо Чочовени, община Сливен.

№ 170 от 05. 06. 2012 г.

„Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 015026, местността „Козуйна”, землището
на с.Голямо Чочовени, община Сливен.

№ 171 от 05. 06. 2012 г.

„Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 017042, местността „Белю каин”,
землището на с.Голямо Чочовени, община Сливен.

№ 172 от 05. 06. 2012 г.

„Вятърен генератор Nordex N 100/2500 с мощност 2.5 МW”

в ПИ № 018027, местността „Разпити”, землището
на с.Голямо Чочовени, община Сливен.

№ 173 от 06. 06. 2012г.

„Търговска сграда”

в ПИ с идентификатор 67338.35.41, м.„Сливенски
кър”, землище на гр.Сливен

№ 174 от 07. 06. 2012г.

“Хотел към ансамбъл от малки семейни хотели”

в УПИ ІІІ-„За ансамбъл малки семейни хотели”,
кв.102 по плана на кв.”Комлука” - гр.Сливен,
ул.”Великокняжевска” №31.

№ 175 от 08.06. 2011г.

„Преустройство на съществуващи помещения за нуждите на в УПИ VІІ-197„За промишлена и складова дейност
пункт за дестилация на ферментирали плодове”
и пункт за дестилация на ферментирали плодове”,
кв.20 по плана на „Промишлена зона”, гр.Сливен,
имот с идентификатор 67338.603.197 по КК на
гр.Сливен.

№ 176 от 08. 06. 2012г.

“Преустройство на GSM базова станция в GSM/UMTS базова в УПИ І, кв.20 по плана на „Промишлена зона”,
станция на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД – SLV 0039”
гр.Сливен.

№ 177 от 08. 06. 2012 г.

“Промяна предназначението на съществуващ гараж в офис”

в УПИ ІІ-5416, кв.163 по плана на ЦГЧ, гр.Сливен,
ул.”Дунав” № 4

№ 178 от 08. 06. 2012г.

“Ремонт на покривна конструкция”

на част от ПИ 6575 в УПИ І-„За жилищно
строителство и гаражи”, кв.325 кв.”Република”,
гр.Сливен, бл.27, вх.А, сграда 67338.516.210.1 по
КК

№ 179 от 08. 06. 2012 г.

“Надстрояване и пристрояване на съществуваща жилищна находяща се в УПИ ХІІ–294,кв.43 по плана на
сграда”
кв.”Речица”, гр.Сливен, ул.”Михаил Греков” №14.

№ 180 от 08. 06. 2012 г.

“Преустройство на съществуващи помещения в игрална зала в ПИ 8649, кв.116 на ЦГЧ, гр.Сливен, обект с
за хазартни игри”
идентификатор 67338.532.7.3.1 по КК на гр.Сливен.

№ 181 от 11. 06. 2012 г.

“Преустройство на първи етаж от съществуваща жилищна в НУПИ 278, кв.16 на кв.”Комлука”, имот
сграда в къща за гости “
67338.511.156 по ул.”Великокняжевска” №69,

№ 182 от 11. 06. 2012г.

„Изграждане на ограда”

на УПИ ХІІ-164, кв.29 по плана на с.Малко
Чочовени, община Сливен

№ 183 от 11. 06. 2012г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІІ-1638, ПИ с идентификатор 67338.405.111,
кв.51, местността „Андреева чешма”, селищно
образувание „Изгрев”, землище гр.Сливен.

№ 184 от 11. 06. 2012г.

„Фотоволтаична система с мощност до 30 кWр”

в УПИ ІХ-200 и Х-200, кв.20 по плана на с.Крушаре,
община Сливен.

№ 185 от 12. 06. 2012г.

“Гаражна клетка” .

в УПИ ІІ-5636, кв.288, по плана на ЦГЧ, гр.Сливен,
ул.”Тодор Икономов” №9а, имот с идентификатор
67338.551.93.1.35 по КК на гр.Сливен

№ 186 от 12. 06. 2012г.

“Пристройка и преустройство на съществуваща нежилищна в ПИ 5728, УПИ І, кв.298 по плана на ЦГЧ,
сграда”
гр.Сливен, ул.”Тодор Икономов” № 2

№ 187 от 12. 06.2012г.

“Магазин за електроуреди и гаранционен сервиз”

№ 188 от 12. 06. 2012 г.

“Преустройство на част от съществуваща жилищна сграда в УПИ
V-132,
кв.36
на
кв.”Надежда”,
магазин за хранителни стоки“ в
ул.”Преображенска” № 20, имот 67338.608.132.1

в УПИ ІІ–231, кв.419 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Йордан Богдар” №4.

№ 189 от 13. 06. 2012г.

„Гараж и селскостопанска сграда”

в УПИ Х-174, кв.36 по плана на с.Калояново,
община Сливен.

№ 190 от 13. 06. 201 г.

„Фотоволтаична инсталация до 30 кWр”

в УПИ І-203, ІІ-203, VІІІ-203 и ІХ-203, кв.35 по плана
на с.Гергевец, община Сливен

№ 191 от 13. 06. 2012 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХІІ-655, ПИ с идентификатор 37530.501.655,
кв.44 по плана на с.Ковачите, община Сливен

№ 192 от 14..06.2012г.

„Лятна кухня и склад инвентар”

в УПИ ІV-568, кв.69 по плана на с.Желю войвода,
община Сливен.

№ 193 от 14. 06. 2012г.

“Ремонт на покрив”

в ПИ 114, кв.172 по плана на кв.”Клуцохор”гр.Сливен, ул.„Хан Крум” № 36а гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.543.134 по КК на гр.Сливен

№ 194 от 14. 06. 2012 г.

“Кабел 20 КV от ТП“Център” в кв.14 до ТП„КЗС”

в кв.38 на с.Малко Чочовен”, община Сливен

№ 195 от 19. 06. 2012 г.

„Вътрешна газопроводна инсталация на жилище”

в УПИ XХІ-30, кв.171 по плана на кв.”Клуцохор” на
гр.Сливен, ул.”Конда Войвода” № 12

№ 196 от 19. 06. 2012 г.

- “Преустройство на съществуващ склад за промишлени в УПИ ІІІ”, кв.527, по плана на ЦГЧ, гр.Сливен,
стоки в кафе-аперитив”
бул.”Хаджи Димитър” №31-А

№ 197 от 19. 06. 2012 г.

“Цех за производство на пелети от биомаса”

в УПИ ХХХ, в кв.11 на „Промишлена зона”,
гр.Сливен

№ 198 от 20. 06. 2012 г.

„Винарска изба на малък винопроизводител - до 1000 НL”

в ПИ № 034019, м.„Коколец”, бивш стопански
двор,, землище на с.Калояново, община Сливен.

№ 199 от 20. 06. 2012 г.

“Ажурна ограда”

за поземлен имот №189 /стар ПИ 1942/, кв.103 по
плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Великокняжевска” №
28, имот с идентификатор 67338.513.189 по КК на
гр.Сливен.

№ 200

“Филиал на ЦДГ и общностен център”

в УПИ І–„За детска градина”, кв.712 по плана на
кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Пейо Яворов”№68.

„Пристройка към вилна сграда”

в УПИ ІІ-4981, ПИ с идентификатор 67338.413.268,
кв.370, м.„Гюргюнлюка”, селищно образувание
„Изгрев”, землище гр.Сливен.

№ 202 от 22. 06. 2012 г.

„Лятна кухня”

в УПИ VІІ-77, кв.12 по плана на с.Глуфишево,
община Сливен.

№ 203 от 22. 06. 2012 г.

“Еднофамилна жилищна сграда на два етажа”

в УПИ VІІ–335, кв.424 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Пейо Яворов” №5а

от 20. 06.2012г.

№ 201 от 22. 06.2012г.

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 204 от 22.06. 2012 г.

“Плътна ограда по уличната регулация”

на УПИ ХL-188, кв.53 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Великокняжевска”
№70А,
имот
с
идентификатор 67338.512.84 по КК на гр.Сливен

№ 205 от 25. 06. 2012г.

„Навес за селскостопанска техника”

в УПИ VІ-117, кв.16 по плана на с.Горно
Александрово, община Сливен.

№ 206 от 26. 06. 2012 г.

“Автомивка”

в УПИ LVІІІ – „За автосалон, сервиз, магазин,
складове и търговия” , кв.14 по плана на
„Промишлена зона”, гр.Сливен.

№ 207 от 26. 06. 2012 г.

„Фотоволтаична
централа
за
електроенергия с мощност до 30 кW”

№ 208 от 27. 06. 2012 г.

„Изграждане на ограда”

№ 209 от 27. 06. 2012г.

№ 210 от 27. 06. 2012 г.

производство

на в УПИ І кв.68 по плана на „Промишлена зона”,
гр.Сливен
в УПИ ХХІ-39, кв.7 по плана на с.Драгоданово,
община Сливен

„Изграждане на ограда”

на УПИ ІХ-1758, кв.38, месността „Среди дол”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХІ-130, ПИ с идентификатор 30990.501.130,
кв.17 по плана на с.Злати войвода, община Сливен

№ 211 от 27. 06. 2012г.

„Изграждане на ограда”

на УПИ Х-1758, кв.38, м.„Среди дол”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен

№ 212 от 27. 06. 2012г.

„Изграждане на ограда”

в УПИ ХХ-513,9055, кв.40, м. „Селището”, селищно
образувание „Селището”, землището на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.441.467

№ 213 от 28. 06. 2012 г.

“Разделяне на апартамент на две самостоятелни жилища”

в УПИ І, кв.552 по плана на ЖК„Българка” 40-А-3,
имот с идентификатор 67338.525.24.1.3 по КК на
гр.Сливен.

№ 214 от 28. 06. 2012 г.

„Гараж за две леки коли”

№ 215 от 28. 06. 2012г.

„Допълващо застрояване –
фотоволтаична електроцентрала”

№ 216 от 29. 06. 2012г.

„Монтаж на технологично оборудване и обзавеждане в част в ПИ с идентификатор 67338.603.145 по КК на
от съществуваща производствена сграда”,
гр.Сливен, в УПИ ІІ-“за промишленa и складова
дейност”, кв.19 на „Промишлена зона”,

№ 217 от 02. 07. 2012год.

“Двуфамилна жилищна сграда на два етажа с гараж”

№ 218 от 03. 07.2012г.

„Жилищна сграда”

№ 219 от 03. 07. 2012г.

„Магазин за хранителни стоки
съществуваща изложбена зала”

в ПИ 8391, кв.448 по плана на кв.”Розова градина”,
гр.Сливен.
помощна

сграда

към в ПИ 67338.828.23 в м.”Речиченски път”, землище
на кв.”Речица”, гр.Сливен

в УПИ Х-165, кв.445 на кв.”Ново село”, гр.Сливен,
ул.”Мур” №3 , имот с идентификатор 67338.530.165
в УПИ ІХ-176, кв.39 по плана на с.Скобелево,
община Сливен.

-

преустройство

на в НУПИ 9305, кв.211, м. „Андреева чешма”,
селищно образувание „Изгрев”, на гр.Сливен.

№ 220 от 03. 07. 2012г.

„Жилищна сграда и гараж”

в УПИ ХХІ-170, кв.17 по плана на гр.Кермен,
община Сливен.

№ 221 от 03. 07. 2012г.

„Лека ограда”

на НУПИ 3781, кв.281, местността „Погребите”
селищно образувание „Изгрев” на гр.Сливен.

№ 222 от 03. 07. 2012 г.

„Ремонт на покривна конструкция и текущ ремонт на
съществуваща сграда на ПДГ”

в УПИ І-„за училище”, кв.17 по плана на
с.Глуфишево, община Сливен.

№ 223 от 03. 07. 2012 г.

“Преустройство на съществуващи офиси в жилища”

в УПИ ІІ, кв.620 по плана на ЖК”Дружба”,сграда с
идентификатор 67338.560.68.3 по КК гр.Сливен

№ 224 от 04. 07. 2012г.

„Реконструкция на перонните покрития на Централна в УПИ ХІІ - „За автогара”, кв.35 по плана на
автогара - гр.Сливен”
„Промишлена зона”, гр.Сливен.

№ 225 от 04. 07. 2012 г.

„Склад за строителни материали” и „Ограда”

№ 226 от 04. 07. 2012 г.

“Преустройство на съществуващ
стоматологичен кабинет”

№ 227 от 06. 07. 2012г.

“Преустройство и смяна предназначението на тавански в ПИ 5439, кв.159 на ЦГЧ-гр.Сливен, ул.”Йосиф
помещения в жилище”
Щросмайер” №6А, сграда 67338.531.108.1 .

№ 228 от 09. 07. 2012 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 229 от 09. 07. 2012г.

търговски

за ПИ 37530.848.66, НТП ”За склад за строителни
материали” в землище кв.”Речица”, месност
”Юрта”, община гр.Сливен

обект

в сграда с идентификатор 67338.561.84 в УПИ І
кв.664 по плана на кв.”Младост”- гр.Сливен,
бул.”Бургаско шосе” № 29,

„Жилищна сграда - пристройка и надстройка”

в УПИ ІІІ-37, ПИ с идентификатор 81387.501.37,
кв.7 по плана на с.Чинтулово, община Сливен
в УПИ VІІ-41, кв.2 по плана на с.Драгоданово,
община Сливен.

№ 230 от 09. 07. 2012г.

„Навес за гараж”

в УПИ VІІ-41, кв.2 по плана на с.Драгоданово,
община Сливен.

№ 231 от 10. 07. 2012г.

„Навес за автомобили”

в УПИ V-274, кв.49 по плана на с.Младово, община
Сливен.

№ 233 от 12. 07. 2012г.

„Склад готова продукция – пристройка към съществуваща в УПИ ІІ, кв.37 на „Промишлена зона”, гр.Сливен,
производствена сграда”
ПИ 67338.605.182 по КК на гр.Сливен

№ 234 от 12. 07. 2012год.

„Цех за производство на полимерни опаковки”

№ 235 от 12. 07. 2012 г.

за нуждите на: “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД енд КО”КД, гр.София, „Детска площадка и благоустрояване за
ул.”Петра”№ 6-8, представлявано от Милена Емилова Супермаркет „ЛИДЛ” западно от УПИ І – „за
Драгийска –Денчева, ЕГН 7404153598 - Управител
търговия и трафопост” на кв.626 по плана на
ЖК”Дружба” .

№ 236 от 16. 07. 2012 г.

Павилион с квадратура 20.00кв.м. върху паркинг,

в западната част УПИ І – „за търговия и трафопост”
на кв.626 по плана на ЖК”Дружба”

№ 237 от 16. 07. 2012 г.

“Ограда”

на ПИ 67338.827.126, в землището на кв.“Речица”гр.Сливен

№ 238 от 17. 07. 2012 г.

Ремонт и преустройство на съществуващи селскостопански “ в ПИ 000680 по плана на бившия стопански двор
сгради”; „Септична яма” и „Ограда”
на с.Зайчари, община Сливен

№ 239 от 17. 07. 2012г.

„Гараж и селскостопанска сграда”

в УПИ ІV-187, кв.19 по плана на с.Сотиря, община
Сливен.

№ 240 от 17. 07. 2012г.

„Преустройство на GSM базова станция в GSM/UМТS базова
станция на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД SLV0032-„SELIMINOVO”

в имот № 395, попадащ в УПИ ХХХІ, кв.34 на
с.Сeлиминово,

в ПИ с идентификатор 67338.835.67, местността
„Къра”, землище на кв.„Речица”, гр.Сливен.

№ 241 от 17. 07. 2012г.

„Свинеферма за затворено боксово отглеждане и угояване” в ПИ 47980.2.1, НТП „за животновъдна
и „Външно ел.захранване”
ферма”,бивш стоп. двор на с.Мечкарево,

№ 242 от 18. 07. 2012г.

„Разширение на изкуствен водоем за промишлено отглеждане в ПИ 47980.10.2, отреден „За рибарник”,
на риба”
местн.„Маточниците”, землището на с.Мечкарево

№ 244 от 19. 07. 2012г.

“Магазин за продажба на тестени изделия с работилница за в УПИ ІІІ–„За к жс, КОО, търговия, битови услуги и
производство”
благоустрояване”, кв.589 на ЖК”Сини камъни”,

№ 245 от 19. 07. 2012 г.

“Ремонт на покрив на жилищна сграда”

в УПИ ІІ-5027, кв.123 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Д-р
Иван
Селимински”
№14,
имот
67338.532.117 по КК на гр.Сливен.

№ 246 от 19. 07.2012г.

„Доилен център към кравеферма” - етапно изпълнение

в ПИ № 000032, НТП „стопански двор”, землище на
с.Самуилово, община Сливен.

№ 247 от 19. 07. 2012 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ VІ-376, ПИ с идентификатор 30990.501.376
кв.37 по плана на с.Злати войвода, община Сливен

№ 248 от 20. 07. 2012 г.

Преместваем обект – стандартен фургон за нуждите на ПИ 67338.827.126 в землище кв.“Речица”
охраната на имота

№ 249 от 23.07.2012г.

Временен преместваем обект - сенник /навес/ пред в УПИ І-62-„За комплексно жилищно строителство”,
съществуващ обект за обществено обслужване – кафе- кв.491, кв.”Даме Груев”, гр.Сливен,
аперитив

№ 250 от 23.07. 2012 г.

“Предприятие за производство на чорапи”

№ 251 от 25. 07. 2012 г.

„Допълващо застрояване – лятна кухня и склад/навес за в УПИ V-194, кв.407 кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.
инвентар”
.”Карандила” №56, имот 67338. 526.194 по КК

в УПИ ІІ в кв.45 по плана на кв.”Асеновец”,
гр.Сливен – ПИ 67338.565.266 по КК на гр.Сливен

№ 252 от 26. 07. 2012 г.

“Реконструкция на мрежа НН от ТП”Стоян Пенчев”

в м.”Дълбоки дол” по плана на Селищно
образувание „Изгрев” – вилна зона на гр.Сливен

№ 253 от 25. 07. 2012 г.

“Реконструкция на мрежа НН от ТП”Кендалова чешма”

в м.”Среди дол” по плана на Селищно
образувание „Изгрев” – вилна зона на гр.Сливен

№ 254 от 30. 07. 2012г.

“Торище за оборска тор”

в ПИ 061031 в м.”Под село”, землище с.Гергевец,
община Сливен.

№ 255 от 30. 07. 2012г.

„Вътрешна газопроводна инсталация”

сграда 67338.556.85.1 по кк, в УПИ IV-85, кв.462
на кв.”Ново село-юг”, гр.Сливен, ул.”Гогол” № 18

№- 256 от 31. 07. 2012 г.

“Жилищна сграда с магазин за хранителни стоки”

в УПИ VІІ-164, кв.32 по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, ул.”Горска” №13 , имот с идентификатор
67338.701.164 по КК

№ 257 от 01. 08. 2012 г.

„Допълващо застрояване – склад за инвентар”

в ПИ 2178, кв.41 по плана на кв.”Комлука”,
гр.Сливен, имот 67338.507.99 по КК, ул.”Булаир” 20

№ 258 от 02.08. 2012г.

„Навес за склад”

в УПИ VІІ в кв.20 на „Промишлена зона”,
гр.Сливен, имот 67338.603.197

„Покривна фотоволтаична инсталация с мощност до 30кWр”

в УПИ VІІ, кв.20 по плана на „Промишлена зона”,
гр.Сливен, ПИ 67338.603.197 по КК на гр.Сливен

“Павилион за производство и продажба на тестени закуски”

в УПИ І, кв.141 - гр.Сливен, бул.”Цар Освободител”
2, имот 67338.548.17

№ 259 от 02. 08. 2012г.

№ 260 от 02. 08. 2012 г.

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 261 от 02.08. 2012 г.

“Преустройство и пристройка на съществуваща вилна в УПИ І-2575, кв.292, м.”Лозарски връх”,
сграда”
СО”Изгрев, гр.Сливен – ПИ 67338.419.154 по КК

№ 262 от 06. 08. 2012 г.

“Монтаж на сенник и подмяна фасадна дограма на
съществуващ търговски обект”

в УПИ І-„За обществено обслужване и жилищно
строителство”, кв.302 по плана на ЦГЧ, гр.Сливен,
ул.”Цар Освободител” № 48, обект с
идентификатор 67338.551.80.1 по КК на гр.Сливен.

№ 263 от 07.08. 2012г.

“Леки огради от мрежа”

на ПИ № 030026 в м.”Черкезица”, ПИ с №№
029118; 029119; 029265; 029267; 029223; 029224;
029225; 029168; 029123; 029196; 029197; 029198;
029201; 029125; 029126; 029177 и 029285 в
м.”Япраклий”, землище на с.Злати войвода

№ 264 от 08.08. 2012 г.

„Фотоволтаична
централа
за
електроенергия с мощност до 30 кW”

производство

на в УПИ ХІ-145, кв.18 по плана на гр.Кермен, община
Сливен

№ 265 от 08.08. 2012 г.

„Фотоволтаична
централа
за
електроенергия с мощност до 30 кW”

производство

на в УПИ ІХ-147, кв.18 по плана на гр.Кермен, община
Сливен

№ 266 от 08.08. 2012г.

„Склад за фотосоларни елементи”

в УПИ І-„за складове”, кв.35 в м.”Среди дол”,
СО”Изгрев”, гр.Сливен.

№ 267 от 08. 08. 2012 г.

“Вилна сграда”

в УПИ VІІ-2207, кв.236 в м.”Дюлева река” на
СО”Изгрев”,гр.Сливен

№ 268 от 08. 08. 2012г.

„Навес за селскостопанска техника”

№ 269 от 08. 08. 2012 г.

„Отделение по
Селимински”

№ 270 от 09. 08. 2012 г.

"Реконструкция на улична мрежа в кв.”Сини камъни” в т.ч. между кв.592 и кв.593 по плана на кв.”Сини
нова улица от о.т.2219 до о.т.2513
камъни” - гр.Сливен”

№ 271 от 10. 08. 2012 г.

“Пристрояване на съществуваща жилищна сграда”

находяща се в УПИ ХV–144, кв.464 по плана на
кв.”Розова градина”, гр.Сливен, ул.”Пушкин” №5

№ 272 от 13. 08. 2012г.

“Автомивка към съществуваща бензиностанция”

в УПИ ІХ–„За бензиностанция”, кв.35 по плана на
„Промишлена зона”, гр.Сливен.

№ 273 от 13. 08. 2012 г.

“Сграда за здравно обслужване”

в УПИ І -„за търговия и обществено хранене”, кв.14
по плана на кв.”Надежда” на гр.Сливен,
ул.”Перущица”

№ 274 от 15. 08. 2012 г.

“Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда” находяща се в УПИ ІХ-56, кв.359 по плана на
кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Ропотамо” №48

№ 275 от 15. 08. 2012г.

“Автомивка"

в УПИ ІІ–„За бензиностанция”, кв.109 по плана на
кв.”Речица”, гр.Сливен.

№ 276 от 16. 08. 2012 г.

“Ремонт на плътна ограда”

на УПИ VІІІ-149, кв.131, по плана на ЦГЧ,
гр.Сливен, ул.”Добри Чинтулов” №10

№ 277 от 16. 08. 2012 г.

“Ограда”

на УПИ ХV-7410, 7411, кв.383, по плана на кв.”Ново
село”, гр.Сливен, ул.”Добри войвода” №26

№ 278 от 20. 08. 2012 г.

„БКТП 20кV/0,4кV 1х800кVА”, „Кабел 20кV” и „Кабел 1кV” за в ПИ 67338.603.66, в УПИ VІІ, кв.21 на
„Площадка за разкомплектоване на МПС”
„Промишлена зона”,гр.Сливен

№ 279 от 21. 08. 2012г.

„Пристройка към администрацията на цех за заготовки на в УПИ ІІ, кв.37 на „Промишлена зона”, гр.Сливен,
пластмасови шишета”
ПИ 67338.605.182 по КК на гр.Сливен

№ 280 от 21. 08.2012од.

„Обор за 72 крави и поголовието им с обслужващи в ПИ № 057036, НТП „Кравеферма”, м.„Малкия
помещения”
чаир”, землището на с.Тополчане, община Сливен.

№ 281 от 21. 08. 2012г.

„Навес за съхраняване на селскостопанска техника”

в ПИ 30990.29.317 с НТП „за животновъден
комплекс”, местността „Япраклий”, землище на
с.Злати войвода, община Сливен.

№ 282 от 21. 08. 2012г.

„Текущ ремонт на съществуваща жилищна сграда”

с идентификатор 32915.501.500.3 по КК на с.Ичера
в УПИ ХХІІІ-500, кв.34 с.Ичера, община Сливен

№ 283 от 22. 08. 2012 г.

“Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда” в УПИ І-189,190, кв.113 на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Елин Пелин” №10, имот 67338.514.298 по КК

№ 284 от 22. 08. 2012 г.

“Преустройство на съществуващо помещение в кафе- в УПИ ІІ-5749, 5750,5746, кв.292 на ЦГЧ аперитив
гр.Сливен, ул.”Генерал Гурко” №3, офис №17,
обект 67338.549.119.1.17

№ 285 от 24. 08. 2012г.

„Пристройка към жилищна сграда”

№ 286 от 24. 08. 2012 г.

„Кафе-аперитив - преустройство на съществуваща сграда с в УПИ V-магазини, кв.28 по плана на с.Чокоба,
магазини“
община Сливен.

№ 287 от 24. 08. 2012 г.

„Сградна газопроводна инсталация на част от многоетажна УПИ І-„За комплексно жил. строителство”, кв.632
жилищна сграда - вх.Е на бл.34 в ЖК”Дружба”,
на ЖК”Дружба”,

№ 288 от 24. 08. 2012г.

“Изграждане и газификация на парокотелна централа и в УПИ ІV-„За текстилна промишленост”, кв.26 по
цехови паропроводи” към „Преустройство на съществуващи плана на „Промишлена зона”, гр.Сливен.
сгради в плетачен цех”

№ 289 от 27. 08. 2012 г.

“Реконструкция на съществуваща едноетажна сграда - лятна в ПИ-171 /пл. №1939/, кв.103 на ЦГЧ - гр.Сливен,
кухня”
имот 67338.513.171 ул.”Великокняжевска” №34,

№ 290 от 28. 08. 2012 г.

хемодиализа

в ПИ 000358 с НТП -„селскостопански склад” в
землището на с.Младово, община Сливен
към

МБАЛ”Д-р

Иван в УПИ ІХ – „За административно, здравно
обслужване и търговия”, кв.650 по плана на ЦГЧ гр.Сливен.

в УПИ ХVІІ-6554, кв.322, ПИ с идентификатор
67338.516.190 на кв.„Република”, гр.Сливен.

“Ограда”

на ПИ 694, кв.197 на „Клуцохор” гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.545.23 ул.”Шаркьой” №11а,

№ 291 от 29. 08. 2012 г.

“Текущ ремонт на едноетажна жилищна сграда”

в УПИ ХІІ-275, кв.411 на кв.”Ново село”, гр.Сливен,
ул.”8 -ми Март” №10, сграда с идентификатор
67338.528.275.1 по КК

№ 292 от 29. 08. 2012 г.

“Ажурна ограда”

в УПИ ХХ-50 /стар пл.№1863/, кв.107 по плана на
ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Генерал Столетов” №26,
имот с идентификатор 67338.513.50 по КК

№ 293 от 30.08.2012г.

„Изграждане на ограда”

на ПИ № 023021, местността „Новата камара” в
землището на с.Тополчане, община Сливен.

№ 294 от 30. 08. 2012г.

„Гараж и складове”

в УПИ ІІІ-9044, кв.68, ПИ с идентификатор
67338.406.95, местността „Орта синур”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен.

№ 295 от 30. 08. 2012г.

„Навес за малогабаритна селскостопанска техника”

в ПИ 67338.43.8 с НТП „за сервиз за
селскостопанска техника”, м.„Сливенски кър”,
землище на гр.Сливен

№ 296 от 30. 08. 2012г.

Осем броя контейнери - модулни от сглобяема метална
конструкция с размери 6.00/ 3.00, като преместваеми обекти за
нуждите на контролна кабина, магазин за готова продукция
със склад и складове за храни и инвентар към всеки
рибарник

в ПИ с идентификатор 67338.871, земл.
кв.„Речица”, гр.Сливен, ПИ с идентификатори
47980.10.12 и 47980.10.13, местн.„Маточниците”,
землище на с.Мечкарево, община Сливен,

№ 297 от 31. 08. 2012г.

„Сградна и вътрешна газопроводна
средноетажна жилищна сграда”

инсталация

за в УПИ І за „КЖС, търговия, ОО, благоустрояване и
спорт” в кв.1, „Ново село-изток”, гр.Сливен

инсталация

за в УПИ І, за „КЖС, търговия, ОО, благоустрояване и
спорт” в кв.1, „Ново село-изток”, гр.Сливен

№ 298 от 31. 08. 2012г.

„Сградна и вътрешна газопроводна
средноетажна жилищна сграда”

№ 299 от 03. 09. 2012 г.

“Пристройка и ремонт на съществуващ гараж”; “Ремонт на в ПИ 451, кв.233 по плана на кв.”Клуцохор”,
покрити приходи”; „Ограда и подпорни стени”
гр.Сливен, ул.”Цар Иван Шишман” № 39, имот с
идентификатор 67338.537.47 по КК на гр.Сливен.

№ 300 от 03. 09. 2012 г.

Реконструкция
и
промяна
съществуващи сгради”

№ 301 от 04. 09. 2012 г.

“Преустройство на помещения от първи етаж на триетажна в УПИ ІІІ-40, кв.383 по плана на кв.”Ново село”жилищна сграда за разширение на магазин за нехранителни гр.Сливен, бул.”Панайот Хитов” №8, сграда с
стоки”
идентификатор 67338.528.40.4 по КК на гр.Сливен.

№ 302 от 03. 09. 2012 г.

„Лека ограда”

№ 303 от 05. 09. 2012 г.

„Вътрешна газопроводна инсталация на жилище” - ап.7 в УПИ І, кв.632 по плана на ЖК”Дружба” , гр.Сливен
бл.34, вх.Е, ЖК”Дружба”, гр.Сливен

№ 304 от 10. 09. 2012 г.

“Ажурна ограда” на гр.Сливен.

в УПИ І-20 /стар пл.№2543/, кв.88 на кв.”Комлука гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.503.20 по
КК, ул.”Колишница” №12,

№ 305 от 17. 09. 2012г.

„Вилна сграда с гараж” землище гр.Сливен.

в УПИ І-3696,3695, кв.275, м.„Гюргюнлюка”,
селищно образувание „Изгрев”,

№ 306 от 17. 09. 2012г.

„Жилищна сграда”

в УПИ VІІ-1670, ПИ с идентификатор
67338.405.213, кв.53, м.„Андреева чешма”,
селищно образувание „Изгрев”, гр.Сливен.

№ 307 от 17. 09. 2012г.

предназначението

на “ в УПИ ІІІ -„За ансамбъл малки семейни хотели”,
кв.102 по плана на кв.”Комлука” - гр.Сливен,
ул.”Великокняжевска” №31

на НУПИ 2439, кв.253, местността „Лозарски връх”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІ-1150, ПИ с идентификатор 67338.401.214,
кв.10, м.„Градището”, селищно образувание
„Изгрев”, землище гр.Сливен.

№ 308 от 18. 09. 2012г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІV, кв.36 по плана на с.Струпец,

№ 309 от 18. 09. 2012г.

„Вилна сграда”

в УПИ V-3946, кв.293, местността „Лозарски връх”,
селищно образувание „Изгрев”, гр.Сливен.

№ 310 от 24. 09.2012 г.

„Вътрешна газопроводна инсталация”

№ 311 от 28. 09. 2012 г.

“Допълващо застрояване
павилион/беседка”

№ 312 от 29. 09.2012г.

-

гараж

на сграда 67338.555.102.1 в УПИ ІХ-102, кв.452 на
кв.”Розова градина”, гр.Сливен, ул.”Петьофи” №7.
със

склад

и в УПИ ХХ-167, /стар пл. №5097/, кв.124 на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Петко Каравелов” №11, имот
67338.532.167

„Разширение на „Цех за производство на изделия от хартия” - в УПИ ХLV „За печатница”, кв.26 на Промишлена
пристройка и преустройство на съществуваща сграда”
зона,

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж
№ 313 от 29. 09. 2012 г.
№ 314 от 02. 10. 2012 г.

№ 315 от 03. 10. 2012 г.

Възложител

Обект

Местонахождение

„Реконструкция на промишлена сграда с идентификатор в УПИ LХХVІ”, ПИ 67338.603.324, кв.21 по плана на
67338.6032.324.1“
„Промишлена зона”, гр.Сливен.
“Ажурна ограда”

в ПИ №2438, кв.467 по плана на кв.”Комлука гр.Сливен, ул.”Родопи” №1, имот с идентификатор
67338.502.59 по КК на гр.Сливен.

“Преустройство
и
промяна
предназначението
в в УПИ ХVІІ, кв.96 на кв.”Комлука” - гр.Сливен
самостоятелно жилище на съществуващи офиси от жилищна
сграда”

№ 316 от 03. 10. 2012 г.

„Торище към кравеферма”

в ПИ № 000299, НТП „стопански двор”, землището
на с.Изгрев, община Сливен.

№ 317 от 03. 10. 2012г.

„Вилна сграда”

УПИ ІV-9051, ПИ с идентификатор 67338.401.269,
кв.14, м.„Хисарлъка”, селищно образувание
„Изгрев”, землище гр.Сливен.

№ 318 от 03. 10. 2012г.

„Изграждане на ограда”

на УПИ VІІ-70, кв.15 по плана на с.Малко
Чочовени, община Сливен

№ 319 от 03. 10. 2012 г.

„Разширение на съществуваща производствена сграда”

в УПИ ХХХVІІІ, кв.22 по плана на Промишлена
зона, гр.Сливен.

№ 320 от 03. 10.2012г.

„Разширение и модернизация на животновъден обект - в ПИ № 002003, м.„Гробища”, землището на
кравеферма”
с.Желю войвода, община Сливен.

№ 321 от 05. 10. 2012 г.

“Ажурна ограда”

по източната, част от южната и част от северната
регулационни линии на УПИ ІІІ-„За автосервиз”,
кв.664, по плана на ЖК”Младост”, гр.Сливен

№ 322 от 09. 10. 2012 г.

“Надстройка на съществуваща жилищна сграда”

в ПИ І-2236 , кв. 79 на кв.„Комлука” - гр.Сливен,
ул.„Оборище” № 24а , имот с идентификатор
67338.504.2 по КК

№ 323 от 09. 10. 2012г.

“Цех за производство на пелети от дървена биомаса”

в УПИ Х-240 в кв.38 „Промишлена зона”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.605.324 по
КК на гр.Сливен

№ 324 от 09. 10. 2012 г.

“Ремонт на покрив на жилищна сграда

” в УПИ ХV-29 /стар пл.№1473/, кв.69 на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Антон Пану” №2, имот с
идентификатор 67338.513.29 по КК на гр.Сливен.

№ 325 от 09. 10.2012г.

„Преустройство и промяна предназначението във ПИ №10087, кв. 575 на ЖК „Сини камъни”,
ветеринарна клиника на съществуващи помещения от гр.Сливен, сграда с идентификатор 67338.525.149
нежилищна сграда”
по КК

№ 326 от 11. 10. 2012 г.

“Реконструкция на плътна ограда”

на УПИ V-7224, кв.407 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Карандила” №56 и №56а

№ 327 от 11.10. 2012 год.

“Жилищна сграда с обществено обслужване в партера”

в УПИ ІІІ-5270 , кв.157 на ЦГЧ -гр.Сливен,
ул.”Генерал Столипин”, имот с идентификатор
67338.531.163 по КК.

№ 328 от 12.10. 2012г.

“Газификация на апретурен цех – вътрешна газова в УПИ V, кв.22 на „Промишлена зона”, гр.Сливен,
инсталация за захранване на газова сушилня за текстилни бул.”Ст.Караджа” №30.
материали”

№ 329 от 12. 10. 2012 г.

„Ремонт на покривната конструкция” и „Ремонтни работи по в ПИ 2178, кв.41 на кв.”Комлука”, гр.Сливен,
фасадите на жилищна сграда”
ул.”Булаир”20, имот с идентификатор 67338.507.99

№ 330 от 17.10. 2012г.

„Преустройство на съществуващ магазин в аптека и магазин в УПИ І-110 кв.500 по плана на кв.”Даме Груев”,
за промишлени стоки”
гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.563.110.3
по КК на гр.Сливен.

№ 331 от 22.10. 2012г.
№ 332 от 23. 10. 2012 г.

“Разпределителен газопровод с газопроводни отклонения в в регулационните граници на гр.Сливен
кв.”Ново село-изток”
“Жилищна сграда на два етажа”

в УПИ ІІІ-161, кв.32 на кв.„Комлука” гр. Сливен,
ул.„Булаир” 100, имот 67338.501.161 по КК

№ 333 от 23. 10. 2012 г.

Сенник над лятна градина към игрална зала

в УПИ VІІ-45 „За обществено обслужване”, кв.734
на ЦГЧ-гр.Сливен, ул.”Търговска” №3, имот
67338.534.45 по КК на гр.Сливен

№ 334 от

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІІІ-453, кв.46 по плана на с.Сотиря, община
Сливен

№ 335 от 25.10. 2012 г.

„Торохранилище към кравеферма”

в ПИ № 000335 с НТП „Краварник”, местността „До
каптажа”, землище на с.Младово, община Сливен.

№ 336 от 25. 10. 2012г.

„Гараж със склад” на гр.Сливен.

в УПИ VІІІ-2559, кв.290, ПИ с идентификатор
67338.419.49, м.„Лозарски връх”, селищно
образувание „Изгрев”,

25. 10. 2012г.

№ 337 от 25. 10. 2012г.

„Стопанска постройка и навес за съхранение на стопанска ПИ № 059002, местността „Азмаците”, землище на
продукция” в.
с.Крушаре, община Сливен

№ 338 от 26. 10. 2012г.

„Изкуствен водоизточник за опазване на горите от пожар - в ПИ № 0760003 – отдел 351 „7”, м. „Дренчев дол”,
2х48 м3”
землище с.Трапоклово, община Сливен

№ 339 от 26.10. 2012 г.

„Изкуствен водоизточник за опазване на горите от пожар - в ПИ № 000199 – отдел 179 „Г”, землище с.Раково,
2х48 м3”
община Сливен.

№ 340 от 26. 10. 2012 г.

„Изкуствен водоизточник за опазване на горите от пожар - в ПИ № 099002 – отдел 171 „Ж”, м.„Янкина
2х48 м3”
поляна”, землище с.Раково, община Сливен

№ 341 от 26. 10. 2012 г.

„Наблюдателен противопожарен пункт”

№ 342 от 26.10. 2012 г.
№ 343 от 26.10. 2012 г.
№ 344 от 26. 10. 2012 г.

№ 345 от 26. 10. 2012 г.

„Наблюдателен противопожарен пункт”
„Наблюдателен противопожарен пункт”
„Наблюдателен противопожарен пункт”

в ПИ № 099002 – отдел 169 „З”, м.„Янкина поляна”,
землище с.Раково, община Сливен.
в ПИ № 000199 – отдел 192, землище с.Раково,
община Сливен.
в ПИ № 0780001 – отдел 323 „З”, м. „Дренчев дол”,
землище с.Трапоклово, община Сливен.
в ПИ № 052003 – отдел 599 „Е”, м. „Куртулмуе”,
землище с.Старо село, община Сливен.

“Преустройство в жилище на ателие за творческа дейност”

в УПИ ХХV-”, кв.70 на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Михаил
Чайковски” № 11-А-8, сграда 67338.513.15.1 по КК

№ 346 от 31. 10. 2012 г.

“Сграда за обществено обслужване”

в УПИ VІІ „За КОО”, кв.283 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Д-р Константин Стоилов”, имот с
идентификатор 67338.550.90 по КК.

№ 347 от 31. 10. 2012г.

„Еднофамилна жилищна сграда на два етажа”

в УПИ ХХІІІ–88, кв.53 по плана на ЦГЧ, гр.Сливен,
ул.”Козлодуй” №5

№ 348 от 05. 11. 2012 г.

“Преустройство на съществуващи партерни и тавански в УПИ ІІ-2, кв.72 на кв.”Комлука”, ул.”Ангел Кънчев”
помещения в самостоятелни жилища“
№13, имот 67338.509.2

№ 349 от 05. 11. 2012 год.

два сенника на кафе - аперитив,

в УПИ ІІІ „За К.Ж.С, КОО, търговия и подземни
гаражи” в кв.219 на кв.”Клуцохор”-гр.Сливен,

№ 350 от 05. 11. 2012г.

„Вътрешна газопроводна инсталация”

на сграда 67338.555.92, попадаща в УПИ XVII-92,
кв.452 по плана на кв.”Ново село-юг”, гр.Сливен,
ул.”Петко Д. Петков” № 22

№ 351 от 09. 11. 2012г.

„Работилница за производство на безалкохолни напитки”

в УПИ ІV-161, кв.16 по плана на с.Селиминово,
община Сливен.

№ 352 от 09. 11. 2012г.

„Жилищна сграда”

в УПИ VІ-827, кв.116 по плана на гр.Кермен,
община Сливен

№ 353 от 13. 11. 2012 г.

“Текущ ремонт и ремонт на покрив”,

№ 354 от 13. 11. 2012 г.

“Преустройство на гараж в жилищна сграда за нуждите на в УПИ ІІ-918, кв.217 кв.”Клуцохор”- гр.Сливен,
фризьорско ателие”,
ул.”Волентирска” № 24, обект 67338.545.295.6.14

№ 355 от 13. 11. 2012г.

„Вътрешна газопроводна инсталация”

№ 356 от 14. 11. 2012г.

„Предприятие за автомобилно оборудване - преустройство в ПИ с идентификатор 67338.603.145 по КК в УПИ
на съществуваща производствена сграда и пристройки към ІІ-“за промишленa и складова дейност”, кв.19 по
нея”,
плана на „Промишлена зона”, гр.Сливен

№ 357 от 14.11. 2012г.

„Водоем за промишлено отглеждане на риба”

в ПИ № 052057,„За рибарник”, м. „Мартарла”,
землището на с.Тополчане, община Сливен.

№ 358 от 15. 11.2012г.

„Магазин за хранителни стоки”

в УПИ VІ-267, кв.11 по плана на с.Тополчане,
община Сливен.

№ 359 от 15. 11. 2012 г.

“Преустройство и ремонт на покривната конструкция на в ПИ 117, пл.№5446/, кв.158 на ЦГЧ - гр.Сливен,
съществуващи жилищни сгради”
бул.”Цар Освободител” №33, имот 67338.531.117
по КК.

360 от

„Жилищна сграда”

в УПИ V-2548, ПИ с идентификатор 67338.419.348,
кв.289, м.„Лозарски връх”, селищно образувание
„Изгрев”, землище гр.Сливен.

„Подземен резервоар за съхранение на оборски тор”

в ПИ № 198016, НТП „за животновъдна ферма”,
бивш стопански двор, землището на с.Глушник,
ап.18, вх.Г бл.8 в УПИ І кв.610 на ЖК„Дружба”,
гр.Сливен

19. 11. 2012г.

№ 361 от 19.11. 2012 г.

в ПИ 1180, кв.237 кв.”Клуцохор”- гр.Сливен,
ул.„Цар
Иван
Шишман”
№15,
сграда
67338.537.150.1

на сграда 67338.543.69.1, в УПИ IІІ-69, кв.185 на
кв.”Клуцохор”, гр.Сливен, ул.”Конда войвода” № 3

№ 362 от 19. 11. 2012г.

„Вътрешна газопроводна инсталация на жилище” –

№ 363 от 19. 11.2012г.

„Сградна газопроводна инсталация на част от многоетажна в УПИ І, кв.610 плана на ЖК”Дружба”, гр.Сливен
жилищна сграда – вх.Г на бл.8 в ЖК „Дружба”,

№ 364 от 20. 11. 2012год.

“Преустраойство на съществуваща GSM Базова станция в в ПИ 8650, кв.116 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
GSM/UMTS Базова станция и радио - релеен възел - №5012” бул.”Христо Ботев” №47, сграда с идентификатор
№67338.532.4.1 по КК на гр.Сливен

№ 365 от 21. 11. 2012г.

Рекламно-информационен елемент /РИЕ/ тип „Тотем”

южно от УПИ ХІХ-„За бензиностанция”, кв.377, по
плана на кв.„Ново село”

№ 366 от 22. 11. 2012г.

“Ремонт на покривна конструкция”

в УПИ ІХ-83, кв.484 на кв.”Даме Груев”, гр.Сливен,
ул.„Нино
Господинов-Брадата”
№7,
имот
67338.563.83.1 по КК на гр.Сливен.

№ 367 от 23. 11. 2012г.

„Вилна сграда”

в УПИ V-1965, ПИ с идентификатор 67338.416.203,
кв.206, м. „Дюлева река”, селищно образувание
„Изгрев”, землище гр.Сливен.
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№ 368 от 23. 11. 2012 г.

„Работилница за тестени изделия и магазин за хранителни в УПИ ІІІ-710, кв.38 по плана на с.Крушаре, община
стоки”
Сливен.

№ 369 от 23.11.2012 г.

„Склад за отоплителни материали и навес-барбекю”

в УПИ ХХ-513, кв.40, ПИ 67338.441.467,
м.„Селището”, селищно образувание „Селището”.

№ 370 от 27.11. 2012 г.

“Жилищна сграда на три етажа с търговски обект в партера”

в УПИ Х-68 /стар пл.№ 943/ кв.39 на кв.”Комлука”
на гр.Сливен, ул.”Сан Стефано” № 60а, имот
67338. 507.68 по КК

№ 371 от 27.11. 2012г.

„БКТП 20/0,4кV 1х800кVА” „Ел.кабели 20kV от ТП„СМК База”
до БКТП„Мундров” и до БКТП„Нов”

в УПИ ХІХ кв.27 на Промишлена зона; гр.Сливен

№ 372 от 29.11. 2012г.

„Изграждане на ограда”

на УПИ V-1839, кв.30, месността „Среди дол”,
селищно образувание „Изгрев”, на гр.Сливен

№ 373 от 29.11.2012г.

„Къща за гости”

в УПИ ІХ-4099, ПИ с идентификатор 67338.419.301,
кв.511, м.„Погребите”, гр.Сливен.

№ 374 от 04. 12. 2012 г.

“Жилищна сграда на три етажа с магазини”

в УПИ ХV-35, кв.461 на кв.”Розова градина”,
гр.Сливен, имот 67338.556.35 по КК ул.”Сава
Филаретов” №4,

№ 375 от 10. 12. 2012 г.

“Преустройство в специализирана амбулатория по дентална обект 67338.548.48.2.25 по КК в УПИ ІІ-5556,
медицина”
кв.141 на ЦГЧ, ул.”Генерал Драгомиров” № 10,
гр.Сливен

№ 376 от 11. 12. 2012г.

Комплектован фургон за охраната до 20 кв.м като УПИ ХХІV „За промишлена производствена
преместваем обект за услуги,
дейност”, кв.20 на ”Промишлена зона”, гр.Сливен

№ 377 от 12. 12. 2012 г.

„Допълващо застрояване – навес”

в УПИ Х-158, кв.200 по плана на кв.”Клуцохор”,
гр.Сливен, ул.”Московска” № 17а, имот с
идентификатор 67338.545.158 по КК на гр.Сливен.

№ 378

„БКТП 20/0,4кV 2х800кVА”

в УПИ ХХХ кв.11 по плана на Промишлена зоназапад, гр.Сливен; „Ел.кабел 20 кV до БКТП„Нов”
по плана на Промишлена зона - запад на
гр.Сливен

от 12.12. 2012г.

№ 379 от 13. 12. 2012 г.

“Пристройка към сутерена на съществуваща жилищна сграда” находяща се в УПИ Х-30, кв.461 по плана на
кв.”Розова градина”, гр.Сливен, ул.”Гогол” №25а

№ 380 от 13.12. 2012 год.

“Допълващо застрояване – гараж/навес/ за една лека кола”

в ПИ 180, кв.267 на кв.”Клуцохор”, гр.Сливен,
ул.”Харкан” №18, имот 67338.540.354 по КК

№ 381 от 14.12.2012г.

„Изграждане на ограда”.

в НУПИ 2577, кв.292, м. „Лозарски връх”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен,

№ 382 от 14.12.2012г.

„Изграждане на ограда”

на УПИ І-3898, кв.284, м. „Лозарски връх”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен

№ 383 от 14.12.2012г.

„Стопанска постройка за съхранение на дървен материал и в УПИ ХVІІ-560, кв.59 по плана на с.Самуилово,
инвентар”
община Сливен.

№ 384 от 14.12. 2012г.

„Изтегляне на оптичен кабел за електронна съобщителна в кв.Българка, гр. Сливен
мрежа на ”ТРАКИЯ Кабел”ООД в съществуваща ТКМ на
„БТК”АД”

№ 385 от 18. 12. 2012г.

“Пристройка към съществуващ търговски обект”

№ 386 от 19.12. 2012г.

„Жилищна сграда” в УПИ ХІІ-129, кв.20 по плана на
с.Панаретовци, община Сливен

в УПИ V-5657, кв.286 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
бул.”Цар Освободител” №42

№ 387 от 27.12. 2012г.

„Площадни пространства около сградата на Община Сливен” между кв.кв.143, 144 и 165 по плана на ЦГЧ гр.Сливен
като подобект на ”Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”-”

№ 388 от 27.12. 2012год.

„Реконструкция на Пешеходна зона на гр.Сливен – бул.”Цар
Освободител” в участъка от „Стария бряст” до пл.”Добри
Желязков» пред сградата на НТС” като подобект на „Зелени,
достъпни и активни пешеходни зони”

- за територията на кв.кв.158,157,165, 282, 284 и
285 по плана на ЦГЧ на гр.Сливен

№ 389 от 27.12. 2012г.

„Изграждане на пешеходна зона по бул.”Цар Освободител” в
участъка от пл.„Д.Желязков-Фабрикаджията” пред сградата
на НТС до „Градински мост”, подобект от „Зелени, достъпни и
активни пешеходни зони”

между кв.кв.161,164, 286 и 302 по плана на ЦГЧ гр.Сливен.

№ 390 от 27.12. 2012г.

„Реконструкция на бул.”Цар Освободител” от кръстовище с
бул.”Цар Симеон” до о.т.253 и изграждане на нов участък от
в регулационните граници на ЦГЧ - гр.Сливен
улицата до връзката с ул.”Великокняжевска”, подобект от
„Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”

№ 391 от 27.12. 2012год.

„Реконструкция на участъци от площад „Хаджи Димитър”,
подобект от ”Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”

в регулационните граници на кв.кв.136,137 и 739 по
плана на ЦГЧ на гр.Сливен

№ 392 от 27.12. 2012г.

„Реконструкция на паркинг и зелени площи между галерия
„Сирак Скитник” и хотел „Сливен” подобект от ”Зелени,
достъпни и активни пешеходни зони”

в регулационните граници на кв.кв.139, 734, 735 и
736 по плана на ЦГЧ на гр.Сливен

„Леки навеси за стопанска техника и инвентар”

в ПИ № 001745 с НТП „нива”, местността
„Казалча”, землище на с.Глуфишево, община
Сливен.

№ 393 от 28. 12. 2012г.
АКТ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ № 1/
20.08.2012г.

Едноетажна вилна сграда с използваемо подпокривно в УПИ І-3757, кв.287, м. „Лозарски връх”, селищно
пространство,
образувание „Изгрев”, ПИ 67338.418.297

2013г.
№ 1/ 03. 01. 2013 год.

“Преустройство на съществуващи помещения в бистро”

в УПИ VІІІ-2015, кв.134 на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Г.С.Раковски” №19, сграда 67338.513.234.1,2 и
3

№ 2 / 03. 01. 2013 год.

“Преустройство на съществуващи помещения в аптека за в УПИ ІІІ „За жилищно строителство, КОО, гаражи,
готови лекарствени продукти”
търговия, благоустрояване и озеленяване”,
поземлен имот №5865, кв.527 по плана на
кв.”Братя Миладинови – юг”, гр.Сливен,
бул.”Хаджи Димитър” №39, вход „А”, сграда с
идентификатор 67338.552.46.2 по КК на гр.Сливен.

№ 3 / 03. 01. 2013 год.

„Обект за търговска дейност - кафе-аперитив и магазин за в УПИ XVIIІ -189, кв.34 на кв.”Речица”, гр.Сливен,
зеленчуци”
ул.”Горска” №18А, имот 67338.701.189 по КК

№ 4 от 07. 01. 2013г.

“Лека ограда от мрежа”

на ПИ 016013 в м.”Скибалък”, землище на с.Старо
село, община Сливен

№ 5 от 07. 01. 2013г.

“Лека ограда от мрежа”

на ПИ с №№ 012013; 012014; 012015; 012017;
012026; 012027; 012028 и
012029 в
м.”Памуклиолу”, землище на с.Старо село, община
Сливен.

№ 6 от 07. 01. 2013г.

“Лека ограда от мрежа”

на ПИ 015031 в м.”Скибалък”, землище на с.Старо
село, община Сливен

№7 от 07.01. 2013 г.

“Автосервиз с офис и жилищна част”

в УПИ ІІІ-„За обслужващи дейности” в кв.701 по
плана на кв.”Стоян Заимов-юг”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.553.19 по КК на гр.Сливен.

№ 8 от 10.01.2013г.

„Основен ремонт и реконструкция на склад за брашно” към находящ се в ПИ №2008 в м.”Асеновско дефиле”,
„Цех за хляб и хлебни изделия”,
гр.Сливен, НТП „за друг вид производствен,
складов обект”, ПИ с идентификатор 67338.536.6
по КК на гр.Сливен

№ 9 от 11.01. 2013г.

„Сграда за съхранение на селскостопански инвентар и в ПИ № 054001, местността „До село”, землище на
продукция”
с.Самуилово, община Сливен.

№ 10 / 14. 01. 2013 год.

“Преустройство на съществуващи тавански помещения в в УПИ ІІІ-5592, кв.283 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
жилище”
ул.”Мишо Тодоров” №6, имот 67338. 550.61 по КК
на гр.Сливен

№ 11 / 16. 01. 2013 год.

“Промяна предназначението на съществуващо жилище в в ПИ 5723, кв.298 на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Тодор
магазин за промишлени стоки”
Икономов” № 4, сграда №67338.551.60.

№ 12 от 18. 01. 2013г.

“Лека ограда от мрежа”

№ 13 / 18. 01. 2013год.

“Реконструкция на участък от общински път ІV-53032 от км
0+0,000 до км 5+646 в землищата и в регулационните граници на
с.Стара река, с.Средорек и с.Божевци, община Сливен”

№ 14 / 21. 01. 2013год.

„Жилищна сграда”

в УПИ V-346 кв.19 по плана на с.Чинтулово,
община
Сливен
ПИ
с
идентификатор
81387.501.346 по КК на с.Чинтулово.
в ПИ № 055090, местността „Ат чеир”, землището
на с.Тополчане, община Сливен.

на ПИ 67338.853.47, м.”Хасанова могила”, землище
на кв.Речица, гр.Сливен.

№ 15 / 21. 01. 2013год.

„Склад за дървен материал”

№ 16 / 21. 01. 2013 год.

„Ремонт на покривна конструкция и текущ ремонт на в УПИ ІV с НТП „За животновъдна ферма”, кв.87 по
съществуваща нежилищна сграда”
плана на с.Крушаре, община Сливен.

№ 17 / 22. 01. 2013год.

„Вътрешна газопроводна инсталация на жилищна сграда”

в НУПИ 9628, кв.28 по плана на м.”Хисарлъка”, СО
„Изгрев” в землището на гр.Сливен

№ 18 / 24. 01. 2013 год.

“Текущ ремонт на съществуващи офиси”

в УПИ І-„За административна сграда”, кв.299 на
ЦГЧ–гр.Сливен, ул.”Братя Миладиновинови” №20,
сграда с идентификатор 67338.551.68 по КК

№ 19 от 24. 01. 2013 г.

48 бр. павилиони - всеки с квадратура 21.00 кв.м, и лека ограда УПИ ІІ–„За паркинг”, кв.674, по плана на парк
по границите на УПИ.
„Юнак”, гр.Сливен,

№ 20 от 28.01.2013 г.

„Изграждане на ограда”

№ 21/ 29. 01. 2013 год.

„Покрити паркоместа”,„Ограда” и „Парково стълбище” за в УПИ І -2319 , кв.82 на кв.”Комлука”- гр.Сливен,
нуждите на МБАЛ„Царица Йоанна
ул.”Булаир” № 49, имот 67338.502.115

№ 22/ 30. 01. 2013 год.

„Реконструкция на читалище „Д-р Петър Берон” - в УПИ ХVІІІ-„за читалищен дом”, кв.34 по плана на
с.Тополчане”
с.Тополчане, община Сливен

на ПИ с идентификатор 47980.2.1, НТП „за
животновъдна ферма”, бивш стопански двор на
с.Мечкарево, община Сливен
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№ 23/ 30. 01. 2013год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІ-5243, кв.455, ПИ с идентификатор
67338.421.301, местността „Гюргюнлюка”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен.

№ 24 / 30. 01. 2013год.

„Жилищна сграда”

в УПИ V-204, кв.21 по плана на с.Сотиря, община
Сливен.

№ 25 / 30. 01. 2013год.

„Изграждане на ограда”

на УПИ V-504, кв.69 по плана на с.Крушаре,
община Сливен

№ 26 от 31.01. 2013г.

Комплектована будка за охрана на имота с размери до 20 кв.м ПИ 244, в кв.”Асеновец”, гр.Сливен,
лека ограда от метална оградна мрежа

№ 27 от 31.01. 2013г.

5броя леки гаражни клетки към „автокъща” с размери до 30 УПИ LІІ „за автосалон, сервиз, магазини, складове
кв.м
и търговия” в кв.14 по плана на „Промишлена
зона”, гр.Сливен,

№ 28 от 01.02.2013год.

„Жилищна сграда”

№ 29 / 01. 02. 2013 год.

в УПИ V-2193, кв.233, местността „Дюлева река”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землище
гр.Сливен.

„Изграждане на ограда”

на ПИ № 000601 с НТП „За КОО”, местността
„Мараша” в землището на с.Горно Александрово,
община Сливен.

№ 30 / 01. 02. 2013 год.

„Изграждане на ограда”

№ 31 от 04. 02. 2013 год.

“Жилищна сграда на три етажа с обекти за обществено в УПИ VІІ–27, кв.461 на кв.”Розова градина”,
обслужване”
гр.Сливен, ул.”Пушкин” №21, имот 67338.556.27

№ 32 /04. 02. 2013 год.

“Външно стълбище към лекарски и зъболекарски кабинети”

в ПИ 7072, УПИ І – “За жилищно строителство”,
кв.574 на ЖК”Българка”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.525.154

№ 33 от 04. 02. 2013год.

“Тераса към съществуващо жилище”

находящо се в УПИ І – “За жилищно строителство
и гаражи”, кв.325 по плана на кв.”Република”,
гр.Сливен

№ 34 / 04. 02. 2013год.

„Ремонт на съществуващи
„Реконструкция ограда”

№ 35 / 05. 02. 2013 год.

“Кафе-аперитив” като етап от „Нежилищна сграда”

в УПИ ІІ-5270 „За КОО”, кв.157 на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Генерал Столипин”, имот с идентификатор
67338.531.174 по КК на гр.Сливен.

№ 36 / 07. 02. 2013год.

„Вилна сграда”

в УПИ І-3555, кв.270, ПИ с идентификатор
67338.414.174, местността „Гюргюнлюка”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен

№ 37 от 07. 02. 2013год.

на ПИ с идентификатор 67338.8.30 с НТП „За
логистична база-складова база за промишлени
стоки” в местността „Рамануша” в землището на
гр.Сливен.

сгради

в

рибарник”

„Изграждане на ограда”

и

в ПИ 67338.871.31, землище на кв.„Речица”,
гр.Сливен, ПИ 47980.10.12 и 47980.10.13, м.
„Маточниците”, землище на с.Мечкарево, община
Сливен,

на УПИ ХІV-294, кв.39 по плана на с.Чокоба,
община Сливен

№ 38 / 11. 02. 2013 год.

“Преустройство на партерен етаж на жилищна сграда с находящ се в УПИ ХХVІ-2638, кв.92 по плана на
магазини”,
кв.”Комлука”- гр.Сливен, ул.”Димитър ПехливановДобрович” № 34

№ 39 / 12. 02. 2013 год.

“Тераса към съществуващо жилище”

№ 40 от 12. 02. 2013 год.

съществуващ градински и парков елемент – беседка с пейки за в УПИ І–„За комплексно жилищно строителство,
отдих, на нова площадка западно от бл.7, вх.Д, ЖК”Сини камъни” КОО,
общ.
мероприятия,
търговия,
благоустрояване и здравно заведение”, кв.581 по
плана на ЖК„Сини камъни”, гр.Сливен,

№ 41 от 13. 02. 2013г.

“Изграждане на ограда”

на УПИ VІІ, кв.22 по плана на „Промишлена зона”,
гр.Сливен.

№ 42 / 13. 02. 2013год.

„Вилна сграда”

в УПИ ІІ-2070, кв.201, местността „Дюлева река”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землище
гр.Сливен.

№ 43 / 13. 02. 2013 год.

„Пристрояване на помощни помещения към съществуваща в УПИ ІV, кв.55 по плана на с.Желю войвода,
мандра”
община Сливен.

№ 44 от 14. 02. 2013г.

Рекламно-информационен елемент /РИЕ/ с размери 3.00/4.00м на УПИ ІІ „За обществено обслужващи дейности”,
кв.140, по плана на ЦГЧ - гр.Сливен

№ 45 / 18. 02. 2013 год.

“Ремонт на съществуваща сграда от допълващо застрояване” в УПИ ХХ-50 /стар пл.№1863/, кв.107 на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Генерал Столетов” №26, имот
67338.513. 50 по КК

№ 46 / 19. 02. 2013 год.

„Офисна сграда с гаражи”

в ПИ с идентификатор 67338.91.6, м.„Сливенски
път”, землище на гр.Сливен

№ 47 / 19. 02. 2013год.

„Вилна сграда”

в НУПИ 6612, местността „Юрта”, землище на
с.Сотиря, община Сливен.

№ 48 / 19. 02. 2013год.

„Вилна сграда”

в УПИ ІV-4538, кв.349, местността „Сухата чешма”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землище
гр.Сливен.

№ 49 /19 .02. 2013год.

„Жилищна сграда”

в УПИ І, кв.62 по плана на с.Самуилово, община
Сливен

№ 50 / 19. 02. 2013 год.

„Заведение за бързо хранене”

в ПИ № 000601 с НТП „За КОО”, местността
„Мараша” в землището на с.Горно Александрово,
община Сливен.

N- 51 от 19. 02. 2013 год.

“Жилищна сграда с магазини”

в УПИ VІІІ-5560, кв.141 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Никола Карев” № 9, имот с
идентификатор 67338.548.43 по КК на гр.Сливен.

№ 52 от 20. 02. 2013г.

Рекламно-информационен елемент /РИЕ 0,60/25,60м-

УПИ Х-5461, кв.282, по плана на ЦГЧ, гр.Сливен,
ул.”Димитър Добрович” №8, имот идентификатор
67338.550.47

№ 53 от 25.02. 2013 г.

“Сграда за обществено обслужване - офиси”

в УПИ LІІ – „За автосалон, сервиз, магазин,
складове и търговия” , кв.14 по плана на
„Промишлена зона”, гр.Сливен.

№ 54 от 25. 02. 2013 год.

“Жилищна сграда на два етажа”

в УПИ ІІ-72, кв. 27 по плана на кв.„Комлука” гр.
Сливен, ул.„Шейново” № 66, имот с идентификатор
67338.505.72 по КК на гр.Сливен

№ 55 от 25. 02. 2013г.

Рекламно-информационен елемент /РИЕ/ 4,3м./18,2м ПИ 5543

в УПИ І „За обществено обслужване и жилищно
строителство”, кв.141 гр.Сливен, ул.”Бъкстон”
№1,сграда 67338.548.18.1

№ 56 от 25. 02. 2013г.

Рекламно-информационен елемент /РИЕ/ 3,7м./16,1м

ПИ 5541 в УПИ І”, кв.141 на ЦГЧ, гр.Сливен,
бул.”Цар Освободител” №2, сграда 7338.548.15.1

№ 57 от 25. 02. 2013г.

Рекламно-информационен елемент /РИЕ/ 3,7м./7,25м в

ПИ 5776, кв.280 по плана на ЦГЧ, гр.Сливен,
ул.”Славянска” № 9, сграда с идентификатор
67338.549.14.1

№ 58 от 25. 02. 2013г.

Рекламно-информационен елемент /РИЕ/ 3,7м/7,3м - ПИ 5729

в УПИ І , кв.298 ЦГЧ, гр.Сливен, ул.”Хаджи
Димитър” №25, сграда с идентификатор
67338.551.53.3

№ 59 от 26. 02. 2013г.

Рекламно-информационен елемент /РИЕ/ 10,0м/18.20м

в УПИ І „За комплексно жилищно строителство”,
кв.632 на ЖК „Дружба” бл.34, вх.”Е”, гр.Сливен,
сграда 67338.560165.1

находящо се в УПИ І – “За жилищно строителство
и гаражи”, кв.325 по плана на кв.”Република”,
гр.Сливен.

№ 60 / 26. 02. 2013год.

„Жилищна сграда”

в УПИ V-1706,9640, кв.51, местността „Андреева
чешма”, селищно образувание „Изгрев”, землище
гр.Сливен.

№ 61 от 27. 02. 2013год.

“Текущ ремонт на съществуваща жилищна сграда”

находяща се в ПИ 1330, кв.247 по плана на
кв.”Клуцохор”, гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.540.44.1 по КК на гр.Сливен

№ 62 от 28. 02. 2013 год.

„Еднофамилна жилищна сграда на два етажа”

в УПИ ХІ–66, кв.433 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Антон Иванов”№11

№ 63 / 01. 03. 2013 год.

“Офиси”

в УПИ ІІ-5270 „За КОО”, кв.157 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул. ”Генерал Столипин”, имот с
идентификатор 67338.531.174

№ 64 / 05.03. 2013год.

„Леки оранжерии с полиетилен”

в ПИ № 062019 и № 062020 с НТП „Полска
култура”, местността „Чаирите”, землището на
с.Гергевец, община Сливен.

№ 65 / 06. 03. 2013 год.

„Лека ограда от мрежа”

на ПИ с идентификатор 67338.75.6 с НТП „Овощна
градина” в местността „Кютюклюка”, землището на
гр.Сливен.

№ 66 / 06. 03. 2013 год.

„Лека ограда от мрежа”

на ПИ с идентификатор 67338.75.16 с
НТП„Овощна градина” в местността „Кютюклюка”,
землището на гр.Сливен.

№ 67 / 06. 03. 2013 год.

„Лека ограда от мрежа”

на ПИ с идентификатор 67338.76.16 с НТП
„Овощна градина” в местността „Сливенски кър”,
землището на гр.Сливен.

№ 68 от 11. 03. 2013г.

„Пристройка към складов корпус” и „Ограда”

в УПИ І- „За тържище на хранителни и
промишлени стоки”, кв.20 по плана на
„Промишлена зона”, гр.Сливен

№ 69 от 11. 03. 2013 год.

“Преустройство на съществуващи нежилищни помещения в находящи се в ПИ 5251, УПИ І- „За дом на
магазин за промишлени стоки - парфюми и козметика”,
армията, музей, обществено и жилищно
строителство и благоустрояване”, кв.165 по плана
на ЦГЧ - гр.Сливен, бул.”Цар Освободител” № 7,
сграда с идентификатор 67338.533.60.3 по КК на
гр.Сливен.

№ 70 /11. 03. 2013 год.

“Преустройство на съществуващ гараж във фризьорско в УПИ VІ-5741, 5742, кв.292 на ЦГЧ - гр.Сливен,
ателие”
ул.”Димитър Добрович” № 30А, обект с
идентификатор 67338.549.64.1.8

№ 71 / 11. 03. 2013год.

„Изграждане на ограда”

на УПИ ІІІ-341, кв.35 по плана на с.Тополчане,
община Сливен

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 72 / 11. 03. 2013 год.

„Изграждане на ограда”

на ПИ с идентификатор 67338.865.575 с НТП
„Рибарник”, местността „Пожара” в землището на
кв.„Речица”, гр.Сливен.

№ 73 / 13. 03. 2013год.

„Православна църква”

в УПИ ХІХ, „За обществени дейности”, кв.2 на
местн.„Селището”,
селищно
образувание
„Селището”, землище на гр.Сливен, ПИ
67338.441.41 по КК

№ 74 /13. 03. 2013год.

„Жилищна сграда”

в УПИ VІІІ-127, кв.20 по плана на с.Панаретовци,
община Сливен

№ 75 /14. 03. 2013год.

„Вилна сграда”

в УПИ ХХ-513, кв.40, ПИ с идентификатор
67338.441.467, местността „Селището”, селищно
образувание „Селището”, землището на гр.Сливен

№ 76 / 14. 03. 2013 год.

„Преустройство на съществуващи помещения в жилище”

в УПИ ХVІ-5148, кв.127 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Александър Екзарх” №10, имот с
идентификатор 67338.533.92 по КК

№ 77 / 15. 03. 2013 год.

„Стопански постройки”

в УПИ VІ-128, кв.179 по плана на кв.”Клуцохор” на
гр.Сливен, ул.”Хаджи Вълкова” №37

№ 79 / 21. 03. 2013год.

„Изграждане на ограда”

на УПИ І-„За магазин и заведение за обществено
хранене” в кв.32 по плана на с.Драгоданово,
община Сливен

№ 80 / 20. 03. 2013 год.

„Текущ ремонт на съществуваща жилищна сграда”

в УПИ V-140, кв.21 на с.Панаретовци, община
Сливен.

№ 81 / 21. 03. 2013год.

„Селскостопанска постройка - навес”

в ПИ с идентификатор 67338.76.16 по КК, с НТП
„Овощна градина” в местн. „Сливенски кър”,
землището на гр.Сливен.

№ 82 / 21. 03. 2013год.

„Жилищна сграда”

в УПИ І-3651, кв.365, местността „Гюргюнлюка”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.413.488 по
КК.

№ 83 / 21. 03. 2013 год.

„Стопанска постройка - навес за отоплителни материали, в УПИ VІІ-3219, кв.246, м.„Андреева чешма”,
склад инвентар и барбекю”
селищно образувание „Изгрев”, земл. на гр.Сливен.

№ 84 / 22. 03. 2013 год.

„Стопанска постройка - склад за инвентар и отоплителни в УПИ VІ-109, кв.7 по плана на с.Камен, община
материали”
Сливен.

№ 85 / 26.03.2013г.

“Лека ограда от мрежа”

на ПИ 003131 - НТП „лозе”, образуван от ПИ
003075, 003036, 003115, 003070 и 003077/ в
м.”Юрта”, землище на с.Глушник, община Сливен.

№ 86 / 28. 03. 2013г.

„Покрита товарна рампа”

в УПИ І, кв.33 по плана на „Промишлена зона”,
гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.604.27 по
КК на гр.Сливен

№ 87 от 28.03.2013г.

“Изграждане на ограда”, „Подпорни стени”

в УПИ V-2445, кв.253 в м.”Лозарски връх” по плана
на СО „Изгрев”- гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.418.43 по Кадастралната карта

№ 88 от 02.04.2013г.

“Инсталиране на ППС за глас и/или данни към съществуваща в ПИ 132004, м. „Дядо Манов дол”, землище на
GSM станция ВS 3513 /Горно Александрово/”
с.Горно Александрово,

№ 89 от 02. 04. 2013год.

„Остъкляване на терасa”

находящa се в УПИ V-46, кв.107 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Капитан Мамарчев” №13, ап.3,
обект с идентификатор 67338.513.46.5.3. по КК на
гр.Сливен

№ 90 от 03.04.2013г.

„Изграждане на ограда”, „Офис”

в УПИ ІІ-„За многофункционално ползване”, кв.77
по плана „Промишлена зона”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.606.10 по Кадастралната
карта

№ 91 /05. 04. 2013 год.

„Заведение за обществено хранене - бистро”

в УПИ ХV-509, кв.97 по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, ул.”Тодор Асенов” №196, имот с
идентификатор 67338.702.509 по КК на гр.Сливен.

№ 92 / 05. 04. 2013 год.

“Пристойка и смяна предназначението на съществуващ обект в УПИ І “За пазар”, кв.278 на ЦГЧ - гр.Сливен,
в магазин за продажба на риба и рибни продукти“
ул.”Цар Симеон”.

№ 93 от 08. 04. 2013 г.

„БКТП 4х1000кVА, 20кV/0,4кV”, „Кабели 20кV”

в УПИ ІІ, кв.37 по плана на „Промишлена зона”,
гр.Сливен, ПИ 67338.605.182 по Кадастралната
карта – за етапно изпълнение

№ 94 от 09. 04. 2013г.

“Лека ограда от мрежа”

на УПИ ХLVІІ в кв.26 по плана на „Промишлена
зона”, гр.Сливен, ПИ
67338.605.242 по
Кадастралната карта

№ 95 от 10. 04. 2013г.

„Пристройка към съществуващи цехове за производство на в УПИ VІ-„За хранителна промишленост”, кв.10б по
сирене и кашкавал на ”Хемус Милк-Комерс”ООД”
плана на „Промишлена зона”, гр.Сливен, ПИ
67338.601.53

№ 96 / 11. 04. 2013год.

„Жилищна сграда”

в УПИ Х-1758, кв.38, местността „Среди дол”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.404.451 по
КК

№ 97 / 11. 04. 2013год.

„Жилищна сграда”

в УПИ V-2445, кв.253, местността „Лозарски връх”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землище
гр.Сливен.

№ 98 / 11. 04. 2013 год.

„Жилищна сграда и селскостопанска постройка”

в УПИ VІІ----148, кв.9 по плана на с.Драгоданово,
община Сливен.

№ 99 / 11. 04. 2013год.

„Оптичен кабел за пренос на данни до базова станция на в ПИ 000171, землище на с.Старо село, община
VIVACOM - ВS 3709”
Сливен

№100 /15. 04. 2013 год.

“Преустройство и промяна предназначението на Банков офис в УПИ ІІ “За жилищна сграда с магазини”, кв.527
в игрална зала”
по плана на ЦГЧ -гр.Сливен, ул.”Братя
Миладинови” №23

№ 101 / 15. 04. 2013год.

„Вилна сграда”

в УПИ VІІ-4213, кв.69, местността „Орта синур”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землище
гр.Сливен.

№ 102 / 15. 04. 2013год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІІ-122, кв.13 по плана на с.Селиминово,
община Сливен

№ 103 /16. 04. 2013 год.

„Пристройка и преустройство на съществуващи помещения в в УПИ ІV-„ За търговия и услуги”, кв.94 по плана на
работилница за ремонт на мебели”
кв.”Комлука”- гр.Сливен, ул.”Димитър Пехливанов”
№ 9, имот с идентификатор 67338.535.11 по КК на
гр.Сливен

№ 104 от 16.04.2013г.

„Изграждане на ограда”

на УПИ ХХХVІІ-„За складове и търговия на едро с
хранителни стоки”, кв.20 „Промишлена зона”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.603.176 по
Кк

№ 105 /16. 04. 2013 год.

„Магазин за хранителни стоки и склад на едро”

в УПИ ХV - ‘’За магазин за хранителни стоки’’,
кв.605 по плана на ЖК”Дружба”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.558.136 по КК

№ 106 /17. 04. 2013год.

“Предавателна
станция
за
наземно
цифрово в имот пл.№ 5435 в УПИ ІІ-”За административна
радиоразпръскване с национален обхват /DVB-T/ – „STZ 2650 сграда”, кв.159 на ЦГЧ на гр.Сливен, ул.”Цар
към TBPC„Сливен – НТС”
Самуил” № 1, сграда с идентификатор
67338.531.107.2 по КК

№ 107 /17. 04. 2013год.

Покритие – навеси от метална носеща конструкция и ЛТ над УПИ І-2319, кв.82 кв.”Комлука”, ул.”Булаир” № 49
пешеходни пътеки към МБАЛ „Царица Йоанна”
гр.Сливен,

№ 108 /19. 04. 2013 год.

„Изграждане на ограда”

на ПИ № 000143 с НТП „Складова база за
селскостопанска техника и продукция” в
местността „До село”, землището на с.Крушаре,
община Сливен.

№ 109 / 13. 04. 2013год.

„Вилна сграда”

в УПИ VІІ-4268, кв.72, местността „Орта синур”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землище
гр.Сливен.

№ 110 / 19. 04. 2013 год.

„Сушилня за билки”

в ПИ с идентификатор 81387.39.5 по КК от СГККСливен с НТП „За друг вид производствен,
складов обект”, бивш стопански двор на
с.Чинтулово, община Сливен.

№ 111 / 19. 04. 2013год.

„Жилищна сграда”

в УПИ VІІ-430, кв.27 по плана на с.Мечкарево,
община
Сливен,
ПИ
с
идентификатор
47980.501.430 по КК.

№ 112 /19. 04. 2013 год.

“Авариен ремонт на съществуваща жилищна сграда”

в ПИ 106, кв.61 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Никола Михайловски” №2, сграда с
идентификатор 67338.515.106.1 по КК

№ 113 / 23. 04. 2013 год.

“Жилищна сграда на четири етажа с гаражи”

в УПИ ХV-77, кв.433 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Йосиф Щросмайер” №55, имот с
идентификатор 67338.530.77 по КК

№114 /24. 04. 2013 год.

„Ограда - частична ажурна и ремонт на съществуваща”

в УПИ ІІІ - 403, /стар пл.№ 445/, кв.71 на
кв.”Речица” - гр.Сливен, ул.”Св.Иван Рилски” №14,
имот 67338.702.403

№ 115 от 24. 04. 2013г.

„Обслужваща сграда към транспортна база”

в УПИ ХLVІІІ-„За производствена и складова
дейност”, кв.26 „Промишлена зона”,гр.Сливен, ПИ
67338.605.242 по Ккарта

№ 116 /25. 04. 2013 год.

„Склад-навес за отоплителни материали”

в УПИ V-281, кв.86 по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, ул.”Атанас Николов” №4, имот с
идентификатор 67338.701.281 по КК на гр.Сливен.

№ 117 /25. 04. 2013 год.

„Сграда за търговска дейност”

в УПИ ХІІ-50, кв.28 на кв.”Речица”, гр.Сливен,
ул.”Стефан
Газибаров”
№34,
имот
с
идентификатор 67338.701.50 по КК на гр.Сливен.

№ 118 от 29. 04. 2013 год.

“Жилищна сграда”

в УПИ VІІІ-92 /стар 276/, кв.180 по плана на
кв.„Клуцохор” гр. Сливен, ул.„Веслец” № 37, имот с
идентификатор 67338.544.92 по КК на гр.Сливен

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

Въведен в експлоатация

№ 119 / 29. 04. 2013 год.

“Пристройки към съществуваща нежилищна сграда”

находяща се в УПИ ХІІ–26, кв.383 по плана на
кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Карандила” №11

№ 120 от 29. 04. 2013г.

„Цех за производство и пакетиране на нехранителни в УПИ ХХVІІ-„За производствено-складова
гранулирани продукти от биомаса”
дейност”, кв.17 на „Промишлена зона”,гр.Сливен

№121 / 08. 05. 2013год.

„Жилищна сграда”

в УПИ І-1039, кв.9, местността „Хисарлъка”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.401.86 по
КК.

№ 122 / 08. 05. 2013год.

„Фотоволтаична инсталация до 30 кW”

в УПИ ІІ-159, кв.29 по плана на с.Глуфишево,
общ.Сливен

№ 123 /08. 05. 2013 год.

„Природозащитен туристически център”

в УПИ ІІ-“За обществено обслужващи дейности”,
кв.140 на ЦГЧ - гр.Сливен, бул.„Цар Симеон”, имот
с идентификатор 67338.547.18 по КК

№124 / 08. 05. 2013 год.

„Реконструкция на сграда от допълващото застрояване”

в УПИ VІ-354, кв.195 на кв.”Клуцохор” - гр.Сливен,
ул.„ Брацигово” № 7а, сграда с идентификатор
67338.544.53.6 по КК

№125 /10. 05. 2013 год.

„Масивна ограда”

на УПИ VІІ – 12 /стар пл.№ 4992/, кв.119 по плана
на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Неофит Бозвели” №1А,
имот с идентификатор 67338.532.12 по КК на
гр.Сливен.

№ 126 / 10. 05. 2013год.

„Външно кабелно ел.захранване за базова станция на землище на с.Самуилово, община Сливен
VІVАСОМ – В8S 3801 в ПИ 000351”,

№ 127 / 13. 05. 2013год.

„Лека ограда от мрежа”

на ПИ № 038022 с НТП „Стопански двор” в
землището на с.Трапоклово, община Сливен.

№ 128 / 13. 05. 2013 год.

„Фотоволтаична инсталация до 30 кWр”

в УПИ ІІ-375, кв.33 по плана на с.Ковачите,
община
Сливен,
ПИ
с
идентификатор
37530.501.375 по КК.

№ 129 / 13. 05. 2013год.

Навес - лека дървена конструкция, над лятна търговска площ НУПИ 207 /стар1200/ в кв.24 по плана на
- 12.00 кв.м
кв.„Комлука”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.510.207 по КК,

№ 130 / 13. 05. 2013 год.

“Ремонт и преустройство без промяна предназначението на в УПИ І-106, кв.696 на кв.”Комлука”
съществуваща жилищна сграда”
ул.”Великокняжевска”№ 99, 67338. 511.106.1

№ 131 /20. 05. 2013 год.

“Магазин за нехранителни стоки”

в УПИ І-„За обществено обслужване и жилищно
строителство”, кв.141 на ЦГЧ -гр.Сливен, бул.”Цар
Освободител”, имот 67338.548.17 по КК на
гр.Сливен.

№132 / 21. 05. 2013 год.

“Ремонт на покрив”

в ПИ 1842, кв.244 по плана на кв.”Клуцохор”гр.Сливен, ул.„Мургаш” № 10 гр.Сливен, сграда с
идентификатор 67338.538.105.3 по КК на гр.Сливен

№ 133 от 21. 05. 2013г.

„Гараж за служебни автомобили”

в УПИ ХХХVІІ-„За складове и търговия на едро с
хранителни стоки”, кв.20 на „Промишлена
зона”,гр.Сливен, ПИ 67338.603.176 по К карта

№134 /21. 05. 2013 год.

„Магазин за хранителни стоки и жилище”

в УПИ VІ-„За обществено обслужване и магазин”,
кв.62 по плана на кв.”Речица”- гр.Сливен,
ул.”Дивичково” № 17.

№ 135 от 21. 05.2013г.

„Изграждане на ограда”

на УПИ ХІ-32, кв.17 по плана на с.Калояново,
община Сливен

№ 136 / 21. 05. 2013год.

„Предавателна
станция
за
наземно
цифрово в ПИ № 079074, м.„Папас кайра”, землище на
радиоразпръскване с национален обхват /DVB-Т/ -2575 с.Бяла
ТВРС„Бяла-Стара Загора”

№ 137/ 22. 05. 2013год.

5 бр. преместваеми обекта за търговия и услуги - павилиони - в УПИ ІІ, кв.612 по плана на ЖК”Дружба”
„Микропазар „Дружба”
гр.Сливен

№ 138 / 23.05. 2013 г.

„Реконструкция на улица и изграждане паркинг за автобуси и
в кв.19
„Промишлена зона”, подобект
леки коли”
от:„Реконструкция
на
улична
мрежа
в
„Промишлена зона” на гр.Сливен

№ 139 / 28. 05. 2013год.

„Пункт за диагностика на автомобили”

№ 140 / 31. 05. 2013год.

Временни преместваеми
мотоциклетни състезания

№ 141 от 05. 06. 2013 г.

„Фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност в УПИ І-„За ЕТ”Такси-Рони” и фотоволтаична
мощност 59,22кWр” и „Кабел 1кV от ГРТ до БКТП-нов”
централа”, кв.15 по плана на „Промишлена зона”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.602.55 по
Кадастралната карта

№ 142 / 05. 06. 2013год.

„Изграждане на ограда”

в НУПИ 9305, кв.211, местността „Андреева
чешма” /„Пещерна река”/, селищно образувание
„Изгрев”, землище на гр.Сливен

№ 143 / 05. 06. 2013 год.

„Стопанска постройка - навес за селскостопанска техника”

в УПИ І-270, кв.15 по плана на с.Камен, община
Сливен.

№ 144 / 05. 06. 2013год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХV-95, кв.13 по плана на с.Гергевец,
община Сливен

№ 145 / 05. 06. 2013год.

„Две жилищни сгради за сезонно обитаване”

в УПИ VІ-10251, кв.289, м. „Лозарски връх”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.419.4 по КК.

№ 146 / 05. 06. 2013год.

„Вилна сграда - пристройка и преустройство”

в УПИ ІІ-3902, кв.283, местността „Барутни
погеби”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землището на гр.Сливен.

№ 147 /10. 06. 2013 год.

“Преустройство на съществуващи нежилищни помещения в в УПИ ХІІ -111 /стар пл.№1449/, кв.70 на ЦГЧ кабинет за творческа дейност”
гр.Сливен, ул.”Верила” бл.3, вх.Б, ап.1,

№ 148 от 10. 06. 2013г.

Рекламно покривно светещо съоръжение „Globul”,

- ПИ 5541 в УПИ І - „За обществено обслужване и
жилищно строителство”, кв.141 ЦГЧ, бул.”Цар
Освободител” №2, 67338.548.15.1

№ 149 / 11. 06. 2013 год.

“Магазин за месо и месни продукти”

в УПИ І–„За жилищно строителство и обществено
обслужваща сграда”, кв.560 по плана на
ЖК”Българка”, гр.Сливен

№ 150 / 11. 06. 2013 год.

“Магазин за месо и магазин за хранителни стоки”

в УПИ VІ–„За търговия и битови услуги”, кв.608 по
плана на ЖК”Дружба”, гр.Сливен, имот
67338.558.123 по КК на гр.Сливен.

№ 151 / 12. 06. 2013год.

„Къща за гости”

в УПИ Х-4076, с отреждане „Къща за гости,
кетъринг и офиси”, ПИ с идентификатор
67338.419.258, кв.512, местността „Погребите”,
гр.Сливен.

№ 152 / 12. 06. 2013год.

„Вилна сграда”

в УПИ І-310, ПИ с идентификатор 67338.422.310,
кв.449,
местността
„Каменка”,
селищно
образувание „Изгрев”, землище гр.Сливен.

№ 153 / 12. 06. 2013год.

„Жилищна сграда – надстройка и преустройство” и „Лятна в УПИ І-24, кв.5 по плана на с.Струпец, община
кухня”
Сливен.

№ 154 / 12. 06. 2013 год.

„Стопанска постройка - навес”

№ 155 / 12. 06. 2013год.

обекти

,

в УПИ ІІІ-2915, кв.214, местността „Андреева
чешма”, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.415.65 по КК
–временно

трасе

„Изграждане на ограда”

за в м.Бършен, представляващ части от ПИ с
идентификатори 67338.89.4 и 67338.89.7 по КК на
гр.Сливен

в УПИ ХVІІ-220, кв.30 по плана на с.Ичера,
общ.Сливен.
на УПИ Х-39, кв.2 по плана на с.Бинкос, община
Сливен

№157 / 13. 06. 2013 год.

“Преустройство на магазин за хранителни стоки в аптека и в УПИ І, кв.204 на кв.”Клуцохор”, сграда
магазин за хранителни стоки“
67338.545.211.2 по КК на гр.Сливен.

№159 / 18. 06. 2013 год.

“Ремонт на съществуваща жилищна сграда”

в ПИ 888, кв.37 по плана на кв.”Комлука” гр.Сливен, ул.„Сан Стефано” № 47, сграда с
идентификатор 67338.505.94.1 по КК на гр.Сливен

№ 160 / 18 . 06. 2013год.

“Реконструкция на мрежа НН от ТП”Константин и Елена”

в местности „Андреева чешма” и „Войнишко
кладенче” по плана на селищно образувание
„Изгрев” – вилна зона на гр.Сливен

№161 /18. 06. 2013 год.

„Вътрешен ремонт с въвеждане на мерки за енергийна в УПИ І “За детска градина”, кв.476 по плана на
ефективност на сградата на ЦДГ„Звездица”
кв.”Даме Груев”, гр.Сливен, ул.”Дели Ради” №8,
имот с идентификатор 67338.564.34 по КК на
гр.Сливен.

№ 162 / 18. 06. 2013 год.

„Вътрешен ремонт с въвеждане на мерки за енергийна в УПИ І “За болница”, кв.306 по плана на ЦГЧ ефективност на сградата на „Център за кожно-венерически гр.Сливен, бул.”Хаджи Димитър” №41А, сграда с
заболявания – Сливен”
идентификатор 67338.552.48.28 по КК на
гр.Сливен

№ 163 /20. 06. 2013 год.

“Масивна ограда”

№ 164 /20. 06. 2013 год.

“Ремонт на покрив и външна мазилка на съществуваща в УПИ V-29 /стар пл.№5644/, кв.288 на ЦГЧ,
двуетажна сграда”
ул.Райко Даскалов” №2, 67338.551.29 по КК на
гр.Сливен.

№ 165 / 20. 06. 2013 год.

„Кравеферма с доилен център и родилни боксове”

в ПИ № 001753, НТП „Стопански двор”, землище
на с.Глуфишево, община Сливен.

№ 166 / 20. 06. 2013год.

„Текущ ремонт на съществуваща селскостопанска сграда”

в ПИ № 000317 с НТП „Стопански двор”,
землището на с.Самуилово, община Сливен.

№ 167 / 20. 06. 2013год.

„Изграждане на ограда”

в УПИ VІ-1727, кв.37 (ПИ с идентификатор
67338.404.323), местността „Среди дол”, селищно
образувание „Изгрев”, землище гр.Сливен.

№ 168 / 20. 06. 2013год.

„Изграждане на ограда”

на УПИ ІХ-123 в кв.15 по плана на с.Бинкос,
община Сливен

№ 169 / 21. 06. 2013 год.

„Кравеферма - пристройка и преустройство”, „Торище”, в ПИ № 038035 с НТП „Стопански двор”,
„Резервоар за торови течности” и „Ограда”
землището на с.Трапоклово.

№ 170 от 25.06.2013г.

„Монтаж на нови климатични камери към апретурен цех” на
находящ се в УПИ V-„За текстилна
„Е.Миролио”ЕАД, гр.Сливен,
промишленост”, кв.22 на „Прмишлена зона”,
гр.Сливен – ПИ с идентификатор 67338.603.269 по
КК на гр.Сливен

№ 171 / 27. 06. 2013год.

„Изграждане на ограда”

на УПИ ХХІІІ -164, кв.53 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Козлодуй” №5 и с идентификатор на
имота 67338.512.88 по КК на гр.Сливен.

в УПИ ХІV-397 и УПИ ХVІ-397, кв.53 по плана на
с.Крушаре, община Сливен.

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 172 / 27. 06. 2013 год.

„Лека временна ограда”

на НУПИ 1854, кв.208, местността „Дюлева река”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен.

№ 173 / 27. 06. 2013г.

„Детска площадка пред бл.60”

УПИ І-„за жил.строителство, общ.обслужване и
благоустрояване” в кв.726 по плана на кв.”Стоян
Заимов-север”, гр.Сливен .

№ 174 /27. 06. 2013 год.

“Преустройство в магазин за промишлени стоки на ПИ пл.№ 2030 в УПИ ІІІ-“За театър”, кв.137 по
съществуващи помещения в сградата на ДТ“Стефан Киров”- плана на ЦГЧ - гр.Сливен, пл."Хаджи Димитър" №4
гр.Сливен”
сграда с идентификатор 67338.534.16.1 по КК на
гр.Сливен.

№ 175 / 28. 06. 2013год.

„Жилищна сграда”

в УПИ І-4871, кв.376, местността „Дълбоки дол”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землище
гр.Сливен.

№ 176 / 28. 06. 2013год.

„Леки оранжерии с полиетилен”

в ПИ с идентификатор 67338.871.22 и ПИ с
идентификатор 67338.871.23 с НТП „Нива”,
местността „През Тунджа”, землището на
кв.„Речица”, гр.Сливен.

№ 177 от 02.07. 2013г.

„Преустройство и разширение на съществуваща лаборатория в УПИ І, кв.169 на кв.”Клуцохор”, гр.Сливен, ПИ с
за инфузионни разтвори – частично преустройство, идентификатор 67338.536.12 по КК.
надстройка и пристройка на съществуващи производствени
сгради”

№178 / 02. 07. 2013 год.

“Магазин и сервиз за гуми”

в УПИ ХІІ „За КОО”, кв.280 по плана на ЦГЧ на
гр.Сливен, ул.”Лъдженска” , имот с идентификатор
67338.549.68 по КК на гр.Сливен.

№ 179 / 03. 07. 2013 год.

„Лека ограда от мрежа”

на ПИ с идентификатори 30990.29: 113, 237, 238,
239, 240 и 296 в местността „Япраклий” и на ПИ с
идентификатори 30990.30: 5, 14, 15, 26, 30 и 32 в
местността „Черкезица”, находящи се в землището
на с.Злати войвода, община Сливен.

№ 180 / 03. 07. 2013 год.

„Склад за търговия със строителни материали” – етап от в ПИ с идентификатор ПИ 67338.8.30 по КК,
„Логистична база”
землището на гр.Сливен.

№ 181 / 03. 07. 2013год.

„Изграждане на ограда”

в ПИ 6612, м. „Юрта”, землище на с.Сотиря,
община Сливен.

№ 182 / 03. 07. 2013год.

„Изграждане на ограда”

на УПИ V-116, кв.11 по плана на с.Гавраилово,
община Сливен

№ 183 /03. 07. 2013 год.

„Производствена сграда към яйцеферма”

в ПИ № 020001, местността „Султанка”,
землището на с.Панаретовци, община Сливен.

№ 184 / 03. 07. 2013год.

„Изграждане на ограда”

на УПИ ІV-1115, кв.26, ПИ с идентификатор
67338.403.195 по КК в местността „Градището”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землище
гр.Сливен.

№ 185 от 03. 07. 2013г.

“Преустройство на съществуваща базова станция в базова ПИ 67338.90.6, м.„Бършен”, землище Сливен
станция с честотен обхват 900-2100МНz на „Мобилтел”ЕАДSLV0095”

№ 186 / 04. 07. 2013 год.

„Склад за производство и съхранение на биотор и навес за в ПИ № 018020, НТП „производствена база”,
инвентар”
местността „Вакъва”, землището на с.Самуилово,
община Сливен.

№ 187 / 04. 07. 2013год.

„Вилна сграда”

в УПИ ІІ-3170, ПИ с идентификатор 67338.415.273,
кв.241, местността „Андреева чешма”, селищно
образувание „Изгрев”, землище гр.Сливен.

№ 188 / 04. 07. 2013 год.

„Жилищна сграда - надстройка и преустройство” и „Ограда”

в УПИ І-146, кв.24 по плана на с.Глушник, община
Сливен.

№ 189 / 04. 07. 2013 год.

„Лека ограда от мрежа”

на ПИ № 012036 и № 012037 с НТП „Нива”,
местността „Памуклиолу” в землището на с.Старо
село, община Сливен.

№ 190 от 05. 07. 2013г.

„Приют за безстопанствени животни - благоустрояване на в УПИ ХV-„За приют за безстопанствени животни”
терена, преустройство и промяна предназначението на част в кв.62 по плана на „Промишлена зона”, гр.Сливен
от сграда”

№ 191 от 08. 07. 2013г.

„Детска площадка между бл.”Олимп” и бл.”Божур”

- УПИ І”,кв.529 по плана на кв.”Братя Миладинови
– юг”, гр.Сливен, бул.”Братя Миладинови”№1 и
ул.”Христо Ботев”№1 .

№ 192 от 08. 07. 2013г.

„Детска площадка южно от бл.18 на бул.„Бр.Миладинови”

в кв.299 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, бул.”Братя
Миладинови” .

№ 193 от 08. 07. 2013г.

„Детска площадка западно от бл.10” –

УПИ І-„за комплексно жил.строителство и
трафопост” в кв.498 по плана на кв.”Даме Груев”,
гр.Сливен .

№ 194 / 08. 07. 2013 год.

“Магазин за хранителни стоки”

в УПИ ІV–„За търговия и обществено обслужване”,
кв.589 по плана на ЖК”Сини камъни”, гр.Сливен.

№ 195 от 11. 07. 2013г.

Офисна сграда за охраната –

ПИ 100025 с НТП „за друг вид производствен,
складов обект” в м.”Кубашкото”, землище на
гр.Сливен /с идентификатор 67338.100.25

№ 196 /12. 07. 2013 год.

Комплектована автомивка

УПИ ІІ–„За жилищно строителство, търговия, КОО
и подземни гаражи”, кв.627 по плана на
ЖК„Дружба”, гр.Сливен,

№ 197/ 12 . 07. 2013год.

„ДЕТСКА ПЛОЩАДКА”

в УПИ ІV-„за културен дом”, кв.28 по плана на
с.Чокоба, община Сливен

№ 198 / 12. 07. 2013 год.

„Фотоволтаична инсталация до 30 кW” на покрива на вилна в УПИ І-1842,1844, кв.29, ПИ с идент.
сграда
67338.404.448 по КК в м..„Среди дол”, со „Изгрев”,

№ 199 / 12. 07. 2013год.

„Изграждане на ограда”

на УПИ І-6548, кв.483, ПИ с идентификатор
67338.407.12 по КК, местността „Моллова гора”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землище
гр.Сливен.

№ 200 /12. 07. 2013год.

„Изграждане на ограда”

на УПИ І-5630, кв.470, ПИ с идентификатор
67338.408.207 по КК в местността „Орта синур”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землище
гр.Сливен.

№ 201 / 12. 07. 2013 год.

„Изграждане на ограда”

на УПИ І-994, кв.25, местността „Хисарлъка”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землище
гр.Сливен.

№ 202 /12. 07. 2013 год.

„Сграда за стопанска дейност”

№ 203 /15. 07. 2013 год.

“Пристройки и преустройство на втория
съществуваща двуетажна жилищна сграда”

в УПИ ХХІ-231, кв.21 по плана на гр.Кермен,
община Сливен.

№ 204 от 17. 07. 2013г.

„Склад за пластмасови отпадъци с битови помещения и в УПИ І - пункт за изкупуване на черни и цветни
пристройка към склад за метали”
метали”, кв.69 на „Промишлена зона”,

№ 205 / 17. 07. 2013 год.

“Газификация на пещ за стопяване на метали към леярна”

находяща се в ПИ 67338.835.34, местност ”Къра”,
землище на кв.”Речица”- гр.Сливен.

№ 206 / 18. 07. 2013 год.

„Гараж със склад”

в УПИ ІХ-177, кв.63 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен.

№ 207 / 22. 07. 2013год.

Сенник /навес/ над лятна търговска площ пред бюфет към находящ се в УПИ ІІІ-„За обществено обслужване
цех за закуски,
и търговия”, кв.569 по плана на ЖК”Българка”

№ 208 / 22. 07. 2013 год.

“Плътна ограда” по западната регулационна линия

на УПИ ХІІ-190, кв.423, по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Йосиф Коломати” №1А

№ 209 / 23. 07. 2013год.

„Изграждане на ограда”

в УПИ ІV-3914, кв.282, ПИ с идентификатор
67338.420.33 по КК, местността „Барутни погреби”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен.

№ 210 / 24. 07. 2013г.

“Склад - пристройка към съществуваща производствена в ПИ 67338.302.209 по КК на гр.Сливен /стар
сграда”
идент.103/,
отреден
„За
леярски
цех,
металообработка и други производствени
дейности” в м.”Асеновско дефиле”, землище на
гр.Сливен

№ 211 от 25. 07. 2013г.

беседка с пейки за отдих източно от бл.15 на ЖК”Дружба”

в УПИ І–„За комплексно жилищно строителство,
КОО,
общ.
мероприятия,
търговия
и
благоустрояване”, кв.615 на ЖК„Дружба”,

етаж

на в УПИ ІV-193, кв.407 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Карандила” №54

№ 212 от 25. 07. 2013г.

„Детска площадка”

в УПИ ІІ „За обществено обслужване”, кв.221 на
кв.”Клуцохор”- гр.Сливен.

№ 213 / 25. 07. 2013 год.

“Реконструкция на мрежа НН от ТП”Андреева чешма”

в местности „Андреева чешма” и „Дюлева река”
по плана на селищно образувание „Изгрев” –
вилна зона на гр.Сливен

№ 214 от 30. 07. 2013г.

„БКТП 20/0,4кVА 1х1250” в УПИ V на кв.22; „Кабел 20кV от в кв.22 на „Промишлена зона”; „Кабел 1кV” от
БКТП„Лъки” до БКТП „Нов”
БКТП„Нов” в УПИ V, кв.22 на „Промишлена зона”,

№ 215 от 30. 07. 2013г.

„Административна сграда с бюфет – преустройство на сгради 67338.604.121.4, 5, 6 и 7 по КК на гр.Сливен,
съществуваща административна сграда”; „Складове за в УПИ І-„за търговска и складова дейност” кв.31 на
промишлени
стоки
–
реконструкция
с
промяна „Промишлена зона”, гр.Сливен,
предназначението на част от съществуваща производствена
сграда”-

№ 216 / 30. 07. 2013 год.

„Сграда за селскостопанска техника”

№ 217 / 30. 07. 2013 год.

“Промяна предназначението в център за обслужване на хора обект с идентификатор 67338.552.42.2.3 по КК в
с увреждания на съществуващо жилище”
УПИ ІІІ-„За жилищно строителство, КОО, гаражи,
търговия, благоустрояване и озеленяване”, кв.527
на гр.Сливен, кв.”Братя Миладинови – юг”,
бул.”Хаджи Димитър” бл.37, вх.Б, ап.3

№ 218 / 30. 07. 2013 г.

“Пътна връзка с бул.”Бургаско шосе”

в ПИ с идентификатор 67338.48.13 по КК,
местността „Сливенски кър”, землището на
гр.Сливен с НТП „База за селскостопанска
техника”.

на УПИ ІІ-10 и УПИ ІІІ-11, кв.77 по плана на
”Промишлена зона”, гр.Сливен

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект
едноетажна

Местонахождение

№ 219 / 30. 07. 2013год.

“Автосервиз –
застрояване"

сграда

от

допълващото в УПИ ІV–193, кв.407 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Карандила” №54.

№ 220 / 01.08. 2013г.

“Пътна връзка с бул.”Бургаско шосе”

№ 221 от 01.08. 2013г.

“Пътна връзка с бул.”Бургаско шосе”

№ 222 / 05. 08. 2013год.

“Базова станция с честотен обхват 900-2100 МНz
“МОБИЛТЕЛ”/SLV 0097.В000-RECHIТZA/

№ 223 / 06. 08. 2013год.

„Реконструкция - възстановяване на рибарник”

№ 224 /06. 08. 2013 год.

„Цех за пакетиране на олио и производство на растителни в ПИ с идентификатор 47980.2.16 по КК на
масла - преустройство на съществуваща селскостопанска с.Мечкарево, община Сливен, с НТП „За произв. и
сграда“
пакетиране на растителни масла и на салатно
олио”

№ 225 / 06. 08. 2013год.

„Изграждане на ограда”

на УПИ І-9762, кв.219, ПИ с идентификатор
67338.415.174 по КК, местността „Сухата чешма”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землище
гр.Сливен.

№ 226 / 06. 08. 2013 год.

„Изграждане на ограда”

на ПИ № 101061 с НТП „Складова база за
промишлени стоки” в местността „Чобанка” в
землището на с.Гергевец, община Сливен.

№ 227/ 06. 08. 2013 год.

„Изграждане на ограда”

на ПИ № 101030 с НТП „Складова база за
промишлени стоки” в местността „Чобанка” в
землището на с.Гергевец, община Сливен.

№ 228 / 06. 08. 2013год.

„Селскостопанска постройка”

в ПИ с идентификатор 32915.501.109 по КК, УПИ
VІІІ-109, кв.34 по плана на с.Ичера, община
Сливен.

№ 229 / 06. 08. 2013 год.

„Стопанска постройка - навес за паркомясто”

в УПИ V, кв.32 на с.Калояново, община Сливен.

№230 /06. 08. 2013 год.

“Пристройка на един етаж и разширение на съществуващи находящ се в УПИ І-5517 „За хотел”, кв.143 по
помещения в сградата на хотел „Парк централ”,
плана на ЦГЧ - гр.Сливен, бул.”Цар Освободител”
№6, имот с идентификатор 67338.548.6 по КК на
гр.Сливен.

№ 231 / 07. 08. 2013 год.

“Ограда по уличната регулационна линия”

№ 232 от 08.09. 2013г.

„Склад за търговия на едро с хранителни стоки – в УПИ ХХХVІІ-„За складове и търговия на едро с
преустройство на част от съществуваща складова сграда”
хранителни стоки”, кв.20 по плана на „Промишлена
зона”,гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатор
67338.603.176 по Кадастралната карта

№ 232 / 09. 08. 2013 год.

“Преустройство на част от жилищна сграда в магазин за находящ се в ПИ 18 /стар пл.№5628/, кв.288 на
здравословни храни и хранителни добавки”
ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Д-р Константин Стоилов”
№20, сграда с идентификатор №67338.551.18.1 по
КК на гр.Сливен.

№ 234 / 09. 08. 2013год.

“Ремонт с въвеждане на мерки за енергийна ефективност на в УПИ І-„За болничен комплекс”, кв.430 на
сградата на Инфекциозно отделение на МБАЛ”Д-р Иван кв.”Ново село” на гр.Сливен, ул.”Сергей
Селимински”
Румянцев”№2,
сграда
с
идентификатор
67338.530.33.1 по КК

№ 235/ 13. 08. 2013 год.

“Лека ажурна ограда”

на ПИ 289 /стар 1669/, кв.262 по плана на кв
„Клуцохор” - гр.Сливен, ул.”Баба Тонка” № 78, имот
с идентификатор 67338.540.289 по КК на гр.Сливен

№ 236 от 14. 08. 2012г.

“Газификация с компресиран газ на сушилня за билки”

в ПИ 81387.39.5 /бивш стопански двор/ по
Кадастрална карта на с.Чинтулово и землище,
община Сливе
в УПИ VІІІ-75, кв.7 по плана на с.Блатец, община
Сливен

на УПИ ІV-12 и УПИ V-13, кв.77 по плана на
”Промишлена зона”, гр.Сливен
на УПИ VІ-14 и УПИ VІІ-15, кв.77 по плана на
”Промишлена зона”, гр.Сливен
на в ПИ 67338.848.16 по КК на гр.Сливен, землище
кв.”Речица”, м.”Юрта”.
в ПИ с идентификатор 67338.871.31, землище на
кв.„Речица”, гр.Сливен, ПИ с идентификатори
47980.10.12 и 47980.10.13, м.„Маточниците”,
землище на с.Мечкарево, община Сливен, трите с
НТП „Рибарник”

на УПИ VІІІ-1261, кв.224 по плана на кв.„Клуцохор”
- гр.Сливен, ул.”Копринка” № 7, имот с
идентификатор 67338.538.78 по КК на гр.Сливен

№ 237/ 20. 08. 2013год.

„Жилищна сграда”

№ 238 / 20. 08. 2013год.

„Жилищна сграда за сезонно ползване - преустройство на в УПИ І-220, кв.48 по плана на с.Скобелево,
стопанска сграда“
община Сливен.

№ 239 / 20. 08. 2013год.

„Жилищна сграда”

в НУПИ 5345, кв.72, местността „Орта синур”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землище
гр.Сливен.

№ 240 от 22. 08. 2013г.

„Частична реконструкция на пешеходен подход в рампа”

в ПИ с идентификатор 67338.565.221 по
Кадастралната карта на гр.Сливен, кв.”Асеновец”,
ул.”Банско шосе” №21

№ 241 / 22. 08. 2013год.

“Реконструкция на въздушна мрежа НН от ТП”Център”

в регулационните граници на с.Голямо Чочовени,
между кв.3, кв.11 и кв.12

№ 242 / 22. 08. 2013год.

„Изтегляне на оптичен кабел за електронна съобщителна в регулационните граници на ЦГЧ и кв.”Клуцохор”
мрежа на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД в съществуваща ТКМ на
„БТК”АД”,

№ 243 / 23. 08. 2013год.

Сенник /навес/ 23.00 кв.м, над лятна търговска площ и , УПИ ІІІ-„За обществено обслужване и търговия”,
павилион за закуски 3.60 кв.м под него
кв.569 по плана на ЖК”Българка”,

№ 244/ 23. 08. 2013 год.

“Реконструкция на съществуваща плътна ограда”

между УПИ ХХХІІІ – 96 /стар пл.№ 180/ и УПИ ХХІV
-„За църква” в кв.53 на ЦГЧ - гр.Сливен, имоти
67338.512.96
№67338.
512.94
по
КК,
ул.”Великокняжевска” №58 и ул.”Кирил и Методий”
№ 17.

№ 245/ 26. 08. 2013год.

„Къща за гости с гараж”

в УПИ ІV-4154, с отреждане „За обществено
обслужване”, кв.508, местността „Погребите”, ПИ с
идентификатор 67338.420.185 по КК на гр.Сливен

№ 246 / 26. 08. 2013 год.

„Малка винарска изба - преустройство на съществуваща в УПИ ІІІ-258, кв.37 по плана на гр.Кермен, община
стопанска постройка“
Сливен

№ 247 / 26. 08. 2013год.

„Жилищна сграда”

№ 248 / 26. 08. 2013год.

„Изграждане на ограда”

№ 249 / 27. 08. 2013 год.

“Преустройство
сладкарница“

№ 250/27. 08. 2013 год.

“Преустройство и разделяне на съществуващи сгради за в ПИ 34 /стар пл.№5510/, кв.143 по плана на ЦГЧ,
стопанска дейност и оформяне на самостоятелен вход”
гр.Сливен, бул.”Хаджи Димитър” №10, имот с
идентификатор 67338.548.34 по КК на гр.Сливен.

№251/ 27. 08. 2013 год.

“Преустройство на ситничарска работилница в заведение за находяща се в УПИ ХVІ -49 /стар пл.№4948/ в
бърза закуска”,
кв.121 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Г.С.Раковски” №50, имот с идентификатор
67338.532.49.1 и 5 по КК на гр.Сливен.

№ 252 / 27. 08. 2013 год.

„Реконструкция на съществуващ гараж”

в УПИ ХХІV-109, кв.462 по плана на кв.”Розова
градина”, гр.Сливен, ул.”Полк. Борис Дрангов”
№11, сграда с идентификатор 67338.556.109.5

„Площадков газопровод с работно налягане 6 bara”

в УПИ IІ, УПИ ІІІ и УПИ VІ в кв.10Б по плана на
Промишлена зона-запад, гр.Сливен.

№ 253 / 27. 08. 2013год.

в УПИ VІІ-118, кв.23 по плана на с.Панаретовци,
община Сливен

на

на УПИ VІІІ-494, кв.30 по плана на с.Ичера, община
Сливен
магазин

промишлени

стоки

за в УПИ ІІІ, кв.611 на кв.”Дружба”, сграда с
идентификатор 67338.558.106.2 по КК на гр.Сливен

N 254 от 27. 08. 2013 год.

“Преустройство, реконструкция и фасадна реставрация на находяща се в УПИ V-2/стар пл.№ 5506/, кв.143 по
съществуваща сграда - НКЦ”
плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Хаджи Димитър” №2,
имот с идентификатор 67338.548.2 по КК на
гр.Сливен.

№255 / 28. 08. 2013 год.

“Средноетажна сграда със смесени функции”

№ 256 / 29. 08. 2013год.

„Изтегляне на оптичен кабел за електронна съобщителна в регулационните граници на на ЦГЧ , гр.Сливен
мрежа на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД в съществуваща ТКМ на
„БТК”АД”,

№ 257 / 29. 08. 2013год.

„Изтегляне на оптичен кабел за електронна съобщителна в”Промишлена зона”, кв.”Даме Груев” и ЦГЧ,
мрежа на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД в съществуваща ТКМ на гр.Сливен.
„БТК”АД”,

№ 258 / 30. 08. 2013 год.

“Преустройство на съществуващ магазин за промишлени в УПИ VІ-132, кв.436, на на кв.”Ново село”,
стоки в магазин за хранителни стоки”
гр.Сливен, ул.”Йосиф Щросмайер” № 50

№ 259 /30. 08. 2013 год.

“Преустройство на съществуващо таванско помещение в в ПИ 6595, находящ се в УПИ І-„За жилищно
ателие за индивидуална творческа дейност”
строителство и гаражи”, кв.325 по плана на
кв.”Република”, гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.516.230.1 по КК.

№ 260 / 30. 08. 2013год.

„Изтегляне на оптичен кабел за електронна съобщителна в ЦГЧ, кв.”Република” и кв.”Ново село
мрежа на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД в съществуваща ТКМ на „БТК”АД”

в УПИ ІІ-“За търговия, офиси и обществено
обслужване”, кв.137Б /нов кв.732/ на ЦГЧ гр.Сливен, пл.”Хаджи Димитър” №11, имот с
идентификатор 67338.534.67

№ 261 / 30. 08. 2013год.

„Жилищна сграда - пристройка и надстройка”

в УПИ ХVІ-158, кв.16 по плана на с.Самуилово,
община Сливен.

№ 262 /02. 09. 2013 год.

„Автомобилна ел. везна 60-80т”

в ПИ № 020005, НТП „Птицеферма”, местността
„Султанка”, землището на с.Панаретовци, община
Сливен.

№ 263 /03. 09. 2013 год.

“Eднофамилна жилищна сграда и гараж”

в ПИ 107 /стар 903/, кв.216 по плана на
кв.”Клуцохор” на гр.Сливен, ул.”Патриарх Евтимий”
№ 24а, имот с идентификатор 67338.545.107 по КК

№ 264 от 03. 09. 2013г.

“Разширение и реконструкция на канализационната мрежа на в регулационните граници на ЦГЧ на гр.Сливен
гр.Сливен”, подобект: “Реконструкция на Главен колектор VII
на гр.Сливен по ул.„Елисавета Багряна“ и бул.”Христо
Ботев”, на Главен колектор V', на отливен канал на ДП VІІ-5,
на ДП VІІ-7' и отливен канал към него”

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 265 от 03. 09. 2013г.

“Разширение и реконструкция на канализационната мрежа на в регулационните граници на ”Промишлена зона”
гр.Сливен”, подобекти: “Реконструкция на дъждопреливник на гр.Сливен
ДП І-8 на ул.”Хаджи Димитър” и отливен канал към него”

№ 266 от 03. 09. 2013г.

“Разширение и реконструкция на канализационната мрежа на в регулационните граници на гр.Сливен
гр.Сливен”, подобект: “Реконструкция на Главен колектор ХІІ
на гр.Сливен - дублаж по ул.”Стефан Караджа”, ДП ХІІ-11 и
отливен канал към него и профили от кв.”Клуцохор”,

№ 267/ 03. 09. 2013г.

“Разширение и реконструкция на канализационната мрежа на в регулационните граници на гр.Сливен
гр.Сливен”, подобект: “Реконструкция на профили от
кв.”Клуцохор” към Гл. колектор ХІІ - дублаж по ул.”Стефан
Караджа”,

№ 268 / 03. 09. 2013г.

“Реконструкция
вътрешна
водопроводна
второстепенни клонове в кв.”Клуцохор”

№ 269 от 03. 09. 2013г.

“Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа – главни и в регулационните граници на гр.Сливен
второстепенни клонове в кв.”Клуцохор”

№ 270 от 03. 09. 2013г.

“Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа – главни и в регулационните граници на гр.Сливен
второстепенни клонове в ЦГЧ”

№ 272 / 17. 09. 2013год.

„Изтегляне на оптичен кабел за електронна съобщителна в ЖК”Младост” и ЖК ”Дружба”, гр.Сливен.
мрежа на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД в съществуваща ТКМ на „БТК”АД”

№ 275 / 18. 09. 2013год.

„Изтегляне на оптичен и коаксиален кабели за електронната в кв.”Дружба”на гр.Сливен
съобщителна мрежа на „Близу медия енд Броубенд”ЕАД в
съществуваща ТКМ на „БТК”АД”

№ 276 / 20. 09. 2013год.

„Площадков газопровод за захранване на парова централа”

№ 277 / 20. 09. 2013год.

„Изтегляне на оптичен кабел за електронната съобщителна в кв.”Българка” на гр.Сливен
мрежа FTTh на VІVАСОМ в съществуваща ТКМ на „БТК”АД”

№ 278/ 23. 09. 2013 год.

“Масивна и ажурна ограда”

на УПИ ІV-405, кв.76 по плана на кв.”Речица”гр.Сливен, ул.”Изгрев” №33 /бивш стопански
двор/ имот с идентификатор 67338.703.405 по КК
на гр.Сливен.

№ 279 /23. 09. 2013 год.

“Сграда за обществено обслужване”

в УПИ І „За жилищно строителство, КОО и
подземни гаражи”, кв.151 на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Драгоман” №24, имот 67338.532.247 по КК на
гр.Сливен.

№ 280/ 23. 09. 2013 год.

„Преустройство на съществуващ офис в жилище”

в УПИ VІІІ-5 /стар пл.№5568, кв.219А/, кв.280 по
плана на ЦГЧ -гр.Сливен, ул.”Генерал Драгомиров”
№13, обект с идентификатор 67338. 549.5.1.7 по КК
на гр.Сливен.

№ 281 / 24. 09. 2013 год.

„Жилищна сграда - преустройство на съществуваща сграда“

в УПИ І-325, кв.46 по плана на с.Горно
Александрово, община Сливен

№ 282 / 24. 09. 2013 год.

„Два навеса – покрити паркоместа със складове ”

в ПИ с идентификатор 37530.13.245 по КК,
местността „Кору Тунджа”, землището на
с.Ковачите, община Сливен.

№ 283 / 24. 09. 2013год.

„Изграждане на ограда”

на УПИ VІІІ-10300, кв.289, ПИ с идентификатор
67338.419.33 по КК, местността „Лозарски връх”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землище
гр.Сливен.

№ 284/ 24. 09. 2013 год.

“Плътна ограда” по западната и северната регулационни на УПИ ХІІІ-191, кв.423, по плана на кв.”Ново село”,
линии
гр.Сливен, ул.”Алеко Константинов” №17.

№ 285 / 24. 09. 2013 год.

“Разделяне на апартамент на две самостоятелни жилища”

в УПИ V-138, кв.360 по плана на кв.„Ново село”,
гр.Сливен,
ул.”Ропотамо”№18,
имот
с
идентификатор 67338.520.138.5.1 по КК.

№ 286 / 24. 09. 2013 год.

“Жилищна сграда за етапно изпълнение”

в УПИ ХVІІІ-160, кв.360 по плана на кв.”Ново
село”, гр.Сливен, ул.”Феликс Каниц”№10а, имот с
идентификатор 37338.520.160 по КК на гр.Сливен.

№ 287 /24. 09. 2013 год.

„Еднофамилна жилищна сграда на два етажа с гараж”

в ПИ 20 в УПИ VІІІ-20,21 в кв.382 на кв.”Ново
село”, гр.Сливен, ул.”Карандила”№5, имот с
идентификатор 67338.528.20 по КК.

№ 288 / 24. 09. 2013 год.

“Магазин за хранителни стоки и фризьорски салон“

в УПИ І, кв.192 на кв.”Клуцохор”, имот с
идентификатор 67338.542.9 по КК на гр.Сливен.

№ 289 / 24. 09. 2013 год.

“Жилищна сграда с магазин”

в УПИ І-172 /стар пл.№ 2567/ кв.89 по плана на
кв.”Комлука” на гр.Сливен, ул.”Асеновска” № 73,
имот с идентификатор 67338.503.172 по КК на
гр.Сливен

№ 290 / 25. 09. 2013год.

„Изтегляне на оптичен кабел за електронната съобщителна в кв.”Дружба” на гр.Сливен
мрежа FTTh на VІVАСОМ в съществуваща ТКМ на „БТК”АД”

мрежа

- в регулационните граници на гр.Сливен

в УПИ VІ, кв.169 по плана ПУП на кв.”Клуцохор”,
гр.Сливен.

№ 291 / 25. 09. 2013год.

„Изтегляне на оптичен кабел за електронната съобщителна в кв.”Сини камъни” на гр.Сливен
мрежа FTTh на VІVАСОМ в съществуваща ТКМ на „БТК”АД”

№ 292 /25. 09. 2013год.

„Изтегляне на оптични кабели за електронната съобщителна в кв.„Клуцохор” кв.„Комлука”, Централна градска
мрежа на „Близу медия енд Броубенд” ЕАД в съществуваща част и кв.”Ново село”, гр.Сливен
ТКМ на „БТК”АД”

№ 293 /25. 09. 2013 год.

„Преустройство на съществуващо ателие в жилище”

в УПИ ХІ, кв.148 на ЦГЧ -гр.Сливен, ул.”Генерал
Столипин” №25, вх.А-ап.7, обект с идентификатор
67338.532.200.1.7 по КК.

№ 294 / 26. 09. 2013год.

„Изграждане на ограда”

в УПИ VІІ-9500, кв.253, ПИ с идентификатор
67338.418.382 по КК, местността „Лозарски връх”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен.

№ 295 / 26. 09. 2013 год.

„Покривна фотоволтаична електрическа централа с мощност в УПИ ХІІІ-191, кв.23 по плана на с.Крушаре ,
до 30 кW”
община Сливен.

№ 296 /27. 09. 2013 год.

„Преустройство на част от съществуващо жилище в кабинет в ПИ 4 /стар пл.№ 8630/, кв.116 по плана на ЦГЧ по неконвенционални методи за благоприятно въздействие гр.Сливен, бул.”Христо Ботев” №47, ет.11, ап.57,
върху индивидуалното здраве”
сграда с идентификатор 67338.532.4.1 по КК на
гр.Сливен.

№ 297 /27. 09. 2013 год.

„Преустройство на съществуващо жилище в лекарски в УПИ І „За жилищно строителство, КОО, търговия,
кабинети за извънболнична медицинска помощ”
ТП, гаражи и благо-устрояване”, ПИ 7 /стар пл.№
5866/, кв.529 по плана на кв.”Бр.Миладинови-юг” гр.Сливен, бул.”Христо Ботев” №47, вх.А, ет.1,
ап.1, обект с идентификатор 67338.552.7.6.1 по КК

№298 /27. 09. 2013 год.

“Еднофамилна двуетажна жилищна сграда”

№ 299 /27. 09. 2013 год.

“Основен ремонт на съществуваща едноетажна жилищна в УПИ ХХV-171, /стар пл. №1939/, кв.103 по плана
сграда”
на ЦГЧ-гр.Сливен, ул.”Великокняжевска” №34,
сграда с идентификатор 67338.513.171.2 по КК на
гр.Сливен.

№ 300 /30. 09. 2013 год.

„Пристройка към жилищна сграда”

№ 301/ 01. 10. 2013 год.

“Обект за стопанска дейност - козметично студио, на два в УПИ ІХ-202, кв.177 на кв.”Клуцохор”, имот с
етажа“
идентификатор 67338.54.202 по КК на гр.Сливен,
ул.”Таньо Войвода”№7

в УПИ Х-32, кв.67 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Михаил Ценов” №9, имот с идентификатор
67338.514.32 по КК на гр.Сливен.

в УПИ ХVІ-58 /стар пл.№70/, кв.16 по плана на
кв.”Речица”, гр.Сливен, ул.”Драва” № 48, имот с
идентификатор 67338.703.58 по КК на гр.Сливен.

№ 302/ 03. 10. 2013 год.

„Жилищна сграда – пристройка и надстройка”

в УПИ V-185, кв.24 на с.Чинтулово, община
Сливен.

№ 303/ 03. 10. 2013 год.

„Битова сграда с пропуск към кравеферма”

в ПИ № 038035 с НТП „Стопански двор”,
землището на с.Трапоклово, община Сливен.

№304 / 04. 10. 2013 год.

“Ремонт на покрив”

в ПИ 1281, кв.47 по плана на кв.”Комлука”гр.Сливен, ул.„Борис Търновски” № 31 гр.Сливен,
сграда с идентификатор 67338.538.510.317.1 по КК
на гр.Сливен

№ 305 / 07. 10. 2013 год.

“Ремонт на покриви”

в УПИ Х-227, кв.204 по плана на кв.”Клуцохор”гр.Сливен, ул.„Асенова” 11 гр.Сливен, сгради с
идентификатори 67338.545.227.1 и 2 по КК на
гр.Сливен

№ 306 от 04.10. 2013г.

“Преустройство на съществуваща Базова станция БС № 3044 попадащ в УПИ І–„за жилищно строителство,
„Заимов” за безжичен интернет” в бл.78,
търговия и обществено хранене”, кв.705 по плана
на ЖК”Стоян Заимов”, сграда с идентификатор
67338.562.35.1, гр.Сливен, община Сливен

№ 307 / 09. 10. 2013год.

„Вилна сграда за сезонно ползване” и „Ограда”

в НУПИ 1733, кв.37, местността „Среди дол”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землище
гр.Сливен.

№ 308 / 09. 10. 2013год.

„Стопанска постройка - навес”

в УПИ ХХІІІ-500, кв.34, ПИ с идентификатор
32915.501.500 по КК на с.Ичера, община Сливен

№ 309 / 09. 10. 2013год.

„ДЕТСКА ПЛОЩАДКА”

в УПИ І - „за озеленяване”, кв.16 по плана на
с.Горно Александрово, община Сливен

№ 310 /09. 10. 2013 год.

„Изграждане на ограда”

на НУПИ 1855, кв.208, местността „Дюлева река”,
селищно образувание „Изгрев” в землището на
гр.Сливен.

№ 311 / 09. 10.2013год.

„Изграждане на ограда”

на УПИ ІІІ-28 в кв.2 по плана на гр.Кермен, община
Сливен

№ 312 / 09. 10. 2013год.

„Жилищна сграда”

в НУПИ 3956, кв.293, местността „Лозарски връх”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землище
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.419.141 по
КК.
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№ 313 / 09. 10. 2013год.

„Селскостопанска постройка - навес”

в ПИ с идентификатор 67338.431.152 по КК,
местността „Чинтулово”, землището на гр.Сливен.

№ 314 /09. 10. 2013 год.

“Покрито паркомясто и навес за отоплителни материали и в УПИ ІІІ - 403, /стар пл.№ 445/, кв.71 на
инвентар”
кв.”Речица” - гр.Сливен, ул.”Св.Иван Рилски” №14,
имот с идентификатор 67338.702.403 по КК на
гр.Сливен.

№ 315 от 09.10. 2013год.

“Преустройство на съществуваща Базова станция за находяща се в УПИ ІІ ”За административна
безжичен интернет БС №3003”НТС”,
сграда”, имот пл.5435, кв.159 по плана на ЦГЧгр.Сливен, ул.”Цар Самуил” № 1, имот с
идентификатор 67338.531.107.2 по КК на
гр.Сливен.

№ 316 / 10. 10. 2013 год.

„Покривна фотоволтаична централа с мощност до 30 кW” – в УПИ Х-166, кв.6 по плана на с.Ковачите, община
етапно изграждане
Сливен, ПИ с идентификатор 37530.501.166 по КК.

№ 317 /10. 10. 2013 г.

“Временна пътна връзка с бул.”Банско шосе”

№ 318 от 14. 10. 2013г.

„Разширение на предприятие за студена обработка на в УПИ ХХVІІІ-„За предприятие за студена
метали”
обработка на метали”, кв.17 по плана на
„Промишлена зона”, гр.Сливен.

№ 319 /16. 10. 2013 год.

“Ограда” по регулационните линии

на УПИ ХХV-284, кв.2, кв.”Ново село-изток”,
гр.Сливен, ул.”Любомир Милетич” №8, имот с
идентификатор 67338.522.284 по КК на гр.Сливен.

№ 320 от 16. 10. 2013г.

„Склад за ламинирани плоскости”

в УПИ LХХІІ-„За производство на дърводелски
изделия”, кв.21 „Промишлена зона”,гр.Сливен,
67338.603.275 по Кадастралната карта

№ 321 от 16. 10. 2013г.

„Вътрешна газопроводна инсталация за „Сини камъни”АД”

в УПИ І-8417, кв.34 по плана на „Промишлена
зона”, гр.Сливен, бул.”Цар Симеон” № 35

№ 322 / 17. 10. 2013год.

„Изтегляне на далекосъобщителни кабели за електронната в ЖК„Сини камъни”,
съобщителна мрежа на „Близу медия енд Броудбенд”ЕАД в
съществуваща ТКМ на „БТК”АД”,

№ 323 / 18. 10. 2013год.

„Жилищна сграда”

№ 324 / 18. 10. 2013год.

на УПИ V-„За хотел и ресторант”, кв.11 по плана
на ”Промишлена зона”, гр.Сливен

в УПИ ІІ-357, кв.21 по плана на с.Чинтулово,
община
Сливен,
ПИ
с
идентификатор
81387.501.357 по КК.

„Преустройство на базова станция в базова станция с в ПИ № 000171, землище на с.Старо село,
честотен обхват 900-2100 МНz на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД SLV0036 „STARO SELO”

№ 325 / 18. 10. 2013год.

„Изграждане на ограда”

на УПИ ІV-3 в кв.1 по плана на с.Малко Чочовени,
община Сливен

№ 326 / 18. 10. 2013год.

„Изграждане на ограда”

на УПИ ІХ-9050, кв.28, ПИ с идентификатор
67338.404.248 по КК, местността „Градището”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землище
гр.Сливен.

№ 327 /18. 10. 2013год.
№ 328 /21. 10. 2013 год.

„Реконструкция на уличната/алейна/ канализационна мрежа в кв.503 и кв.504 по плана на кв.”Даме Груев”,
за блокове №№ 1, 2, 3 и 6 на кв.”Даме Груев”,
гр.Сливен.
“Ограда ”

в УПИ ХV -11,14 ‘’За магазин за хранителни стоки’’,
кв.605 по плана на ЖК”Дружба”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.558.136 по КК.

№ 329 от 21.10. 2013г.

“Преустройство на съществуваща микробазова станция за в УПИ ІІІ-„За комплексно жил.строителство, КОО,
безжичен интернет на „МАКС ТЕЛЕКОМ”ООД”- БС 3038, бл.10 търговия и подз.гаражи”, кв.219 на кв.„Клуцохор”,
вх.А на кв.„Клуцохор”,
гр.Сливен, сграда 67338.541.8.1 по КК на

№ 331/ 22. 10. 2013 год.

“Преустройство без промяна предназначението на помещение в УПИ Х, кв.439 по плана на кв.”Ново село”,
- разширение на тераса”
гр.Сливен,
ул.”П.Яворов”№10,
обект
с
идентификатор 67338.527.169.1.1 по КК на
гр.Сливен.

№ 333 / 24. 10. 2013год.

„Вилна сграда” и „Ограда”

в УПИ ІХ-3981, кв.502 по плана на местността
„Погребите”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.419.290 по КК.

№ 334 / 24. 10. 2013 год.

„Авторемонтна работилница”

в УПИ ІІІ-115, кв.12 по плана на с.Самуилово,
община Сливен, с предназначение „За обществено
обслужване”.

№ 335 / 24 .10. 2013год.

„Магазин за хранителни стоки”

в УПИ І-247, кв.9 по плана на с.Тополчане,
община Сливен.

№ 336 / 24. 10. 2013год.

„Изграждане на ограда”

на УПИ VІІІ-158, кв.23 по плана на с.Струпец,
община Сливен

№ 337 / 24. 10. 2013год.

„Изграждане на ограда”

в УПИ ХІ-98, кв.8 по плана на с.Бяла, община
Сливен

№ 338 / 30.10. 2013 год.

“Реконструкция на мрежа НН от ТП”Дърводелска
работилница”

между кв.кв. 7, 8, 9,10 и 11 в регулационните
граници на с.Драгоданово , община Сливен.

№ 339 /31. 10. 2013 год.

“Преустройство на съществуващ коктейл-бар в жилище”

в УПИ VІ-7428, кв.382, по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, бул.”Панайот Хитов” №2а

№ 340 /31. 10. 2013 год.

“Жилищна сграда с обществено обслужване в партера”

в УПИ ІІ-5157,5158, кв.127 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Г.С.Раковски” № 34

№ 341 /31. 10. 2013 год.

„Преустройство на съществуващи ателиета в жилище”

в УПИ VІІ-93 /стар пл.№5829/, кв.297 по плана на
ЦГЧ -гр.Сливен, ул.”Братя Миладинови” №22Б,
офис 5 и 6, обекти с идентификатори
67338.549.93.2.5 и 67338.549.93.2.6 по КК на
гр.Сливен.

№ 342 /01. 11. 2013 год.

“Монтиране на лека конструкция над тераси към апартамент

в УПИ ХІІ – „За жилищно строителство”, кв.149 по
плана на ЦГЧ - гр.Сливен, пл.”Васил Левски” №1,
ап.7, обект с идентификатор 67338.532.214.1.7. по
КК на гр.Сливен

№ 343 / 04.11. 2013г.

„Цех за преопаковане на маслини и производство на в УПИ ХХVІІІ - „За производство и търговия с
антипасти и други готови храни”
хранителни продукти”, кв.27 по плана на
„Промишлена зона”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.605.332 по КК на гр.Сливен.

№ 344 / 04.11.2013г.

“Текущ ремонт на парокотелна централа – подмяна на парен в УПИ V, кв.22 по плана на „Промишлена зона”,
котел и газификация”
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.603.269

№ 345 / 04.11.2013год.

„Изтегляне на магистрален оптичен кабел за оптична мрежа в ЖК”Българка”, ЖК„Сини камъни” и ЖК„Дружба”
FTTh на VІVАСОМ в съществуваща ТКМ на „БТК”АД”
на гр.Сливен

№ 346 /04.11. 2013 год.

„Магазин за хранителни стоки - преустройство на част от в УПИ І-191, кв.33 по плана на с.Ступец, община
сграда“
Сливен.

№ 347 / 05.11.2013год.

„Заведение за бързо хранене и ТИР паркинг със санитарни в ПИ № 048019, местността „Пясъка”, землището
възли”
на с.Бинкос, община Сливен.

№ 348 / 07. 11. 2013 год.

“Реконструкция на ажурна ограда”

№ 349 / 07. 11. 2013год.

„Изтегляне на магистрален оптичен кабел за оптична мрежа за ЖК”Младост” и ЖК„Ст.Заимов” на гр.Сливен.
FTTh на VІVАСОМ в съществуваща ТКМ на „БТК”АД”

на ПИ 1343, кв.102 по плана на кв.”Комлука”,
гр.Сливен, ул.”Иречек” № 28,
имот с
идентификатор 67338.509.75 по КК.

№ 332 / 22.10. 2013год.

“Разпределителен газопровод, второстепенни клонове и в Промишлена зона на гр.Сливен
газопроводни отклонения по ”Самуиловско шосе” – етапно
изграждане,

№ 350 / 07. 11. 2013год.

„Изтегляне на оптичен кабел за електронната съобщителна в ЖК”Ст. Заимов-север” и ЖК „Младост” на
мрежа FTTh на VІVАСОМ в съществуваща ТКМ на „БТК”АД
гр.Сливен.

№ 351 от 08. 11. 2013г.

“Разширение и реконструкция на канализационната мрежа на в регулационните граници на ЦГЧ на гр.Сливен
гр.Сливен”, подобекти: “Реконструкция на Главен колектор VI
на гр.Сливен по ул.„Райна Княгиня“ и на Главен колектор VІ'”

№ 352 от 08. 11. 2013г.

“Разширение и реконструкция на канализационната мрежа на в регулационните граници на кв.”Комлука” на
гр.Сливен”, подобекти: “Реконструкция на Главен колектор ІI гр.Сливен
и Главен колектор ІIІ на гр.Сливен”

№ 353 от 08. 11. 2013г.

“Разширение и реконструкция на канализационната мрежа на в регулационните граници на кв.”Комлука” на
гр.Сливен”, подобекти: “Реконструкция на Главен колектор І гр.Сливен
на гр.Сливен, дъждопреливници и отливни канали ”

№ 354 от 08. 11. 2013г.

„Склад за готова продукция” и „Машинно помещение за в УПИ І, кв.169 по плана на кв.”Клуцохор” на
климатична инсталация”- подобекти към „Лаборатория за гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.536.12 по
инфузионни разтвори”
КК.

№ 355 от 08. 11. 2013г.

“Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа – главни и в регулационните граници на гр.Сливен
второстепенни клонове в кв.”Комлука”

№ 356 от 08. 11. 2013г.

“Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа – главни и в регулационните граници на гр.Сливен
второстепенни клонове в кв.”Комлука”

№ 357 от 12.11.2013г.

“Преустройство на съществуваща Базова станция БС №3039 попадащ в УПИ ІІ–„за комплексно жилищно
„Сини камъни” за безжичен интернет” в бл.15, вх.А,
строителство, КОО и благоустрояване”, кв.589 по
плана на ЖК”Сини камъни”, гр.Сливен

№ 358 от 12.11. 2013г.

“Преустройство на съществуваща базова станция БС 3012, в УПИ І –„за комплексно жилищно строителство,
ЖК”Дружба”на гр.Сливен”
КОО и благоустрояване”, кв.614, по

№ 359 от 19.11.2013г.

„Склад към гипсово стопанство” – подобект към в УПИ VІ в кв.21 на „Промишлена зона”,
„Реконструкция и модернизация на очистваща инсталация на
„Топлофикация-Сливен”ЕАД

№ 360 / 19. 11. 2013 год.

“Преустройство на съществуващи помещения в магазин за в ПИ 6526, кв.319, по плана на кв.”Република,
хранителни стоки”
гр.Сливен, ул.”Калето” №15

№ 361 от 21.11.2013г.

“Преустройство на съществуваща Базова станция БС №3060 попадащ в УПИ ІІІ–„за жилищно строителство,
„Хитов” за безжичен интернет” в бл.20, вх.Д, бул.”Панайот магазини,
паркинги,
озеленяване
и
Хитов”,
благоустрояване”, кв.388 по плана на кв.”Ново
село

№ 362 / 21.11. 2013год.

“Разпределителен газопровод по ”Самуиловско шосе”, в регулационните граници на Промишлена зона
временно трасе, второстепенен клон и газопроводни
отклонения” – етапно
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№ 363 / 21.11. 2013год.

павилион с площ до 25 кв.м за продажба на застраховки и в УПИ І –„за търговия и трафопост’’, кв.626 по
финансови услуги,
плана на ЖК”Дружба”- гр.Сливен, имот
67338.560.190

№ 364 / 21. 11. 2013год.

“Основен ремонт, разширение и надстройка на съществуваща в УПИ ХІV-126, кв.238 на кв.„Клуцохор” жилищна сграда”
гр.Сливен, ул.„17 януари” № 13, имот 67338.
537.126 по КК

№ 365 / 21. 11. 2013 год.

“Реконструкция на мрежа НН от ТП”Дюлева река”

в местност „Дюлева река” по плана на Селищно
образувание „Изгрев” – вилна зона на гр.Сливен

№ 366/ 21. 11. 2013 год.

“Еднофамилна жилищна сграда”

в УПИ ХІ–325 /стар пл.№529/, кв.88 по плана на
кв.”Речица”, гр.Сливен, ул.”Крайречна” №4, имот с
идентификатор 67338.701.325 по КК на гр.Сливен

№ 367 / 25. 11. 2013 год.

“Ремонт на покрив”

в УПИ VІІ-123, кв.404 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.„Карандила” №69, имот с
идентификатор 67338.526.123 по КК на гр.Сливен

№ 368 / 26. 11. 2013год.

„Вилна сграда”

в УПИ І-9762, кв.219, местността „Сухата чешма”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землище
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.415.174 по
КК.

№ 369 / 26. 11. 2013 год.

„Жилищна сграда - пристройка и гараж”

в УПИ ІІ-140, кв.20 на кв.„Дебелата кория”,
гр.Сливен.

№ 371 / 26. 11. 2013год.

„Изграждане на ограда”

в УПИ VІІ-243 и УПИ ІІ-243, кв.11 по плана на
с.Бяла, община Сливен.

№ 372 / 26. 11. 2013 год.

„Изграждане на ограда”

на ПИ № 067017, местността „Ормана”, НТП „За
фотоволтаична централа” в землището на с.Горно
Александрово, община Сливен
на ПИ № 067007, местността „Ормана”, НТП „За
вятърен генератор” в землището на с.Горно
Александрово, община Сливен

№ 373 / 26. 11. 2013 год.

„Изграждане на ограда”

№ 374/ 27. 11. 2013 год.

„Основен ремонт и преустройство на съществуващи жилище в ПИ 117 /стар пл. №5446/, кв.158 по плана на ЦГЧ
и офис”
-гр.Сливен, ул.”Цар Освободител” №33, обект с
идентификатор 67338.531.117.1.2 по КК на
гр.Сливен.

№ 375 / 29. 11. 2013год.

„Реконструкция на въздушна линия 110 кV „Панайот Хитов”

с трасе от подстанция „ТЕЦ Сливен”, м
„Башчардак”, м „Хамамбаир”, р.„Асеновска” до
подстанция „Сливен Градска”

№ 375 / 02. 12. 2013год.

„Благоустрояване”

на УПИ І-за автоспирка, кв.19 по плана с.Камен,
община Сливен.

№ 376 / 02 .12. 2013 год.

„Вилна сграда - преустройство“

в УПИ ІІ-2305, кв.258, местността „Лозарски връх”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.418.128 по
КК.

№ 377 / 02 .12. 2013 год.

„Основен ремонт за възстановяване и удължаване м.„Карандила”, гр.Сливен
експлоатационната годност на стомано бетонен стълб № 21 от
въжена линия в ПП„Сините камъни”,

№ 378/ 04.12. 2013 год.

„Лека ограда”

на ПИ с идентификатори: 67338.413.52 и
67338.413.53 по КК в местността „Суха чешма”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен.

№ 379 / 04.12. 2013год.

„Агроаптека - преустройство на съществуваща сграда“

в ПИ № 213025, местността „Стопански двор
„Изток””, землището на гр.Кермен, община Сливен.

№ 380 / 04 .12. 2013год.

„Благоустрояване”

на УПИ І, кв.19 по плана с.Камен, община Сливен.

№ 381/ 05 .12. 2013год.

„Спортна площадка”

в УПИ ХІІ-„За спортни дейности и площадка за
игра”, кв.23 по плана с.Скобелево, община Сливен.

№ 382 /10.12. 2013 год.

„Къща за гости - преустройство на съществуваща жилищна в УПИ VІІІ-110, кв.11 по плана на с.Чинтулово,
сграда"
община
Сливен,
ПИ
с
идентификатор
81387.501.110 по КК.

№ 383 / 10.12. 2013год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІ-366, кв.21 по плана на с.Чинтулово,
община
Сливен,
ПИ
с
идентификатор
81387.501.366 по КК.

№ 384 /10.12. 2013год.

„Вилна сграда” и „Навес-барбекю”

в НУПИ 6559, местността „Юрта”, землището на
с.Сотиря, община Сливен.

№ 385 / 10.12. 2013год.

„Стопански постройки – навес, две силажни ями и тоалетна”

в обединени ПИ № 001752 /бивш стопански двор/
и ПИ № 001745 /м.„Казалча”/, с НТП „База за
селскостопанска дейност” от землището на
с.Глуфишево, община Сливен.

№ 386 от 12.12.2013г.

“Разширение и реконструкция на канализационната мрежа на
гр.Сливен”, подобект: “Реконструкция на Главен колектор ХІІ
по ул.”Георги Икономов”, Профил 346 по ул.”Шести
септември” и профили към тях в кв.”Клуцохор”,

№ 387 от 12.12.2013г.

“Разширение и реконструкция на канализационната мрежа на
гр.Сливен”, подобект: “Реконструкция на Главен колектор ІV
по ул.”Великокняжевска” и Главен колектор V по ул.”Ген.
Столетов” и профили в кв.”Комлука” и ЦГЧ”,

№ 388 /12.12. 2013 год.

“Монтаж на навес”

№ 389 от 12.12.2013 год.

“Жилищна сграда с магазини за промишлени стоки”-втори в УПИ ІХ - “За жилищно строителство, магазини и
етап
благоустрояване”, кв.386 по плана на кв.”Ново
село”-гр.Сливен, бул.”П. Хитов” №16, имот с
идентификатор 67338.528.61 по КК на гр.Сливен

в ПИ 67338.853.47, м.”Хасанова могила”, землище
на кв.Речица, гр.Сливен.

№ 390 от 13.12. 2013г.

“Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа – главни и в регулационните граници на гр.Сливен
второстепенни клонове в ЦГЧ и в кв.”Комлука”

№ 391 от 13.12. 2013г.

“Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа – главни и в регулационните граници на гр.Сливен
второстепенни клонове в кв.”Клуцохор”

№ 392 / 14.12. 2013 год.

“Преустройство на съществуващи магазини за промишлени в УПИ ІІ, кв.281 по плана на ЦГЧ, гр.Сливен,
стоки в банков офис”
бул.”Цар Освободител” №14,
обекти с
идентификатори 67338. 550.4.2.3 и 67338.550.4.2.4
по КК на гр.Сливен

№ 393 от 17.12. 2013г.

„Цех за производство на чорапи - преустройство на част от в УПИ І-„за търговска и складова дейност” кв.31 по
съществуваща производствена сграда”
плана на „Промишлена зона”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.604.121 по КК на гр.Сливен

№ 394 / 17.12. 2013год.

„Изтегляне на оптичен и коаксиален кабели за електронната в кв.”Българка”
съобщителна мрежа на „Близу медия енд Броубенд”ЕАД в
съществуваща ТКМ на „БТК”АД”

№ 395 от 17.12. 2012г.

„БКТП 20/0,4кV 1х800кVА”; „Ел.кабели 20кV до БКТП от в УПИ І, кв.1 по плана на кв.”Ново село-изток”,
ТП„Старчески дом” и ТП„Север”; „Външно кабелно гр.Сливен”.
ел.захранване за бл.1 на комплекс „Туида Гардънс”

№ 396 / 17.12. 2013 год.

„Стопанска постройка - навес за паркомясто”

№ 397 / 17.12. 2013год.

„Покривна фотоволтаична електрическа централа с мощност в УПИ ІХ-10134, кв.213, местността „Андреева
до 30 кW”
чешма”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землището на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.415.454 по КК.

в УПИ ХVІ-752, кв.37 по плана на с.Крушаре,
община Сливен.

№ 398 от 19.12. 2013г.

“Базова станция – SLV 002, от далекосъобщителна мобилна в УПИ VІІ- „За комплексно жилищно строителство,
мрежа на „Булсатком”АД
магазин и озеленяване”, кв.489 по плана на
гр.Сливен, ПИ 67338.563.182, сграда с
идентификатор 67338.563.182.1 по КК на
гр.Сливен.

№ 399 от 19.12. 2013г.

“Базова станция – SLV 003, от далекосъобщителна мобилна в УПИ І- „За жилищно строителство и трафопост”,
мрежа на „Булсатком”АД
кв.709 по плана на гр.Сливен, ПИ 67338.562.11,
сграда с идентификатор 67338.562.11.2 по КК на
гр.Сливен.

№ 400 от 20.12. 2013г.

“Базова станция – SLV 011от далекосъобщителна мобилна в УПИ VІ-„За комплексно жил.строителство,
мрежа на „Булсатком”АД”
трафопост и магазин”, кв.176 по плана на
кв.„Клуцохор”, гр.Сливен, ул.”6-ти септември”№1А,
сграда с идентификатор 67338.544.224.1 по КК

№ 401 от 20.12. 2013г.

“Базова станция – SLV 013, от далекосъобщителна мобилна в УПИ І-„За жилищно строителство, обществено
мрежа на „Булсатком”АД
обслужващи сгради, ППГ, гаражи и трафопост”,
кв.561 по плана на ЖК”Българка”, гр.Сливен,
сграда с идентификатор 67338.525.82.1 по КК на
гр.Сливен.

№ 402 от 20.12. 2013г.

“Базова станция – SLV 010, от далекосъобщителна мобилна в УПИ ІІ-„За административна сграда”, кв.159 по
мрежа на „Булсатком”АД
плана на ЦГЧ на гр.Сливен, сграда с
идентификатор 67338.531. 107.2 по КК на
гр.Сливен.

№ 403 от 20.12. 2013г.

“Базова станция – SLV 005 от далекосъобщителна мобилна в ПИ 8648, кв.116 на ЦГЧ на гр.Сливен, сграда с
мрежа на „Булсатком”АД
идентификатор 67338.532.5.1 по КК

№ 404/ 20. 12. 2013 год.

“Магазин за хранителни стоки“

в УПИ ІІ –„За обществено обслужване”, кв.192 на
кв.”Клуцохор”, имот с идентификатор 67338.542.9
по КК на гр.Сливен.

№ 405 / 27. 12. 2013год.

„Рекламен билборд”

в ПИ № 042176, местността „Анзоренска могила”,
землището на с.Чокоба, община Сливен

№ 406 / 27. 12. 2013 год.

„Гараж”

в УПИ І-247, кв.454, местността „Каменка”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.422.247 по
КК.

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 407 / 27.12. 2013 год.

„Стопански постройки – два навеса” и „Ограда”

на УПИ ІІІ-992,993, кв.25 в местността
„Хисарлъка”, селищно образувание „Изгрев”,
землището на гр.Сливен.

№ 408 / 27. 12. 2013 год.

„Вилна сграда” и „Ограда”

в УПИ ІV-2866, кв.62, местността „Орта синур”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землище
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.406.258 по
КК.
в ПИ 207 на УПИ І-207,208, кв.112 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Джеймс Баучер” №28,

АУ № 1/24.01.2013г.

Жилищна сграда на един етаж с обитаем сутерен

АУ № 2/20.06.2013г.

”Ремонт и преустройство на таванско помещение с промяна им.пл.№6586, УПИ І-„За жилищно строителство”,
на покривната конструкция и разширение на дневната и
кв.326 по плана на кв.”Република”, гр.Сливен,
кухненския бокс на ап.1 към западната фасада”
бл.22 вх.Б-1,

АУ № 3/28.06.2013г.

Едноетажна вилна сграда с използваемо подпокривно находящи се в ПИ № 043071, местността
пространство, гараж за една лека кола и навес за инвентар и „Корджука”, землището на с.Старо село, община
отоплителни материали,
Сливен

2014г.
№ 1 от 08. 01. 2014 год.

“Преустройство и разширение на съществуваща аптека“

в УПИ І-211, кв.204 на кв.”Клуцохор”,
бул.”Ст.Караджа” № 4 вх.В, сграда с
идентификатор 67338.545.211.3 по КК

№ 2 от 08. 01. 2014 год.

“Монтиране на лека конструкция над тераса към апартамент”

в УПИ І-296, кв.197 на кв.”Клуцохор” на гр.Сливен,
ул.”Георги Икономов” №37, обект с идентификатор
67338. 296.3.7

№ 3 от 14. 01. 2014 год.

“Осигуряване на достъпна среда на хора в неравностойно в УПИ І-„за училище”, кв.201 на кв.”Клуцохор” на
положение”
гр.Сливен, ул.”Московска” № 6, сгради с
идентификатори 67338.545.174.1 и 2 по КК на
гр.Сливен

№ 4 от 15. 01. 2014 год.

№ 5 от 16. 01. 2014г.

“Сграда със смесено предназначение”

в УПИ Х-„За административно и търговско
обслужване”, /стар пл.№5860/, кв.650 по плана на
кв.”Братя Миладинови- юг”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.552.27 по КК на гр.Сливен.

“Монтаж на парогенератор и газификация” към обект „Цех за в сграда с идентификатори 67338.604.121.5, 6 и 7
производство на конфекция – ризи, панталони и класически по КК на гр.Сливен, в УПИ І-„За търговска и
сака”
складова дейност”, кв.31 по плана на „Промишлена
зона”, гр.Сливен.

№ 6 от 21. 01. 2014год.

Сенник /навес/ 50.00 кв.м, над лятна търговска площ пред в УПИ ІІ -„За обществено и жилищно строителство
коктейл-бар,
и благоустрояване”, кв.149 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, пл.”Васил Левски” №7, вх.Б, обект с
идентификатор 67338.532.216.5.30 по КК на
гр.Сливен

№ 7 от 21. 01. 2014 год.

“Жилищна сграда на два етажа”

№ 8 от 22. 01. 2014 год.

„Външен ремонт с въвеждане на мерки за енергийна в УПИ І-“за училище”, кв.68 по плана на ЦГЧ ефективност на съществуваща сграда за образование”
гр.Сливен, ул.”Генерал Столетов” №30, имот с
идентификатор 67338.513.256 по КК на гр.Сливен.

имот 67338.510.315 по КК на гр.Сливен, в УПИ ХІІІ315,316, кв.47 по плана на кв.„Комлука” гр.
Сливен, ул.„Тодор Каблешков” № 1

№ 9 от 22. 01. 2014г.

„Реконструкция на мрежа НН от ТП”Пчелина” –ВИ 2” в
м.”Моллова гора”, СО „Изгрев”, гр.Сливен

в м.”Моллова гора”, СО „Изгрев”, гр.Сливен

№ 10 от 24. 01. 2014 г.

„Лека ограда”

на ПИ № 103027 и № 103028 с НТП „За вилни
сгради”, местността „Лещарец” в землището на
с.Сотиря, община Сливен.

№ 11 от 29. 01. 2014г.

„Разширение на склад за готова продукция”

в УПИ ІІ, кв.37 на „Промишлена зона”, гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.605.182 по КК на
гр.Сливен

№ 12 от 29. 01. 2014г.

„БКТП 20/0,4кV - 1х800кVА”; „Ел.кабелно захранване 20кV на
БКТП”

в УПИ lV –„за ТП”, кв.45 по плана на кв.”Асеновец”,
гр.Сливен”.

№ 13 от 29. 01. 2014г.

„Изтегляне на оптични и коаксиални кабели за електронната в ЦГЧ на гр.Сливен
съобщителна мрежа на „Близу медия енд Броудбенд”ЕАД в
съществуваща ТКМ на „БТК”АД” в ЦГЧ на гр.Сливен

№ 14 от 31. 01. 2014г.

„Изграждане на ограда”

в УПИ Х-2533, кв.289, местността „Лозарски връх”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.419.374 по
КК.

№ 15 от 31. 01. 2014 г.

„Жилищна сграда”

в УПИ VІ-58, кв.13 по плана на с.Малко Чочовени,
община Сливен.

№ 16 от 31. 01. 2014г.

„Вилна сграда”

в УПИ V-1059, кв.9, местността „Хисарлъка”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землище
гр.Сливен.

№ 17 от 03. 02. 2014г.

№ 18 от 04. 02. 2014г.

„Пункт за годишни технически прегледи – преоборудване на
в УПИ ХІІІ-„За автосервиз на СПТУ по
пункт за диагностика и ремонт на преден мост от автотранспорт” в кв.32, „Промишлена зона”,
съществуващ учебен автосервиз”
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.604.54 по
Кадастралната карта на гр.Сливен
“Площадков газопровод и газификация на котелно и кухня”

в УПИ І-5517 „За хотел”, кв.143 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, бул.”Цар Освободител” №6, имот с
идентификатор 67338.548.6 по КК

№ 19 от 06. 02. 2014г.

„Изграждане на ограда” и „Офис”

на УПИ VІІ и VІІІ в кв.77, „Промишлена зона”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатори 67338.606.15 и
67338.606.16 в УПИ VІІІ-„За многофункционално
ползване”, кв.77,„Промишлена зона”,гр.Сливен, ПИ
67338.606.16 по Кадастралната карта

№ 20 от 10. 02. 2014 год.

“Монтиране на лека конструкция за покриване на тераса на находящa се в УПИ ХІІ-173, кв.177 по плана на
жилищна сграда с магазини”
кв.”Клуцохор” на гр.Сливен, ул.”Георги Икономов”
№14, сграда с идентификатор 67338.544.214.2 по
КК

№ 21 от 11. 02. 2014г.

„Реконструкция на мрежа НН – ВИ 1 от ТП”Бойците”

в м.”Барутни погреби”, СО„Изгрев”, землище на
гр.Сливен

№22 от 11. 02. 2014 год.

„Сграда за здравни дейности – рентгенови кабинети”

в УПИ І „За болница”, кв.306 на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Христо Ботев” №2А, имот с идентификатор
67338.552.48 по КК

№ 23 от 12. 02. 2014 год.

“Пристройка към съществуваща жилищна сграда и в УПИ ІV-169,170, кв.26 на кв.”Комлука”, имоти с
преустройство на помещения в магазин за промишлени идентификатори 67338. 506.170 и 67338.506.169 по
стоки“
КК на гр.Сливен, ул.”Шейново” № 50

№ 24 от 12. 02. 2014г.

№ 25 от 18. 02. 2014 год.

№ 26 от 18. 02. 2014 год.

№ 27 от 18. 02. 2014год.

№ 28 от 18. 02. 2014г.

“Текущ ремонт на съществуваща сграда”

в УПИ ІІІ-63, кв.483 по плана на кв.”Даме Груев”,
гр.Сливен, ул.„Димитър Топалов” №6, ПИ с
идентификатор 67338.563.63 по КК на гр.Сливен.

„Еднофамилна жилищна сграда на два етажа”

в УПИ ХХV-284 в кв.2 на кв.”Ново село-изток”,
гр.Сливен, ул.”Акад.Любомир Милетич” №8, имот с
идентификатор 67338.522.284 по КК.

„Кравеферма - реконструкция на съществуваща стопанска в ПИ № 2011006 с НТП „Стопански двор”,
сграда”
местността „Сърта”, землището на с.Желю
войвода, община Сливен.
„Ажурна ограда”

на ПИ № 213025, местността „Стопански двор
„Изток””, землището на гр.Кермен, община Сливен

„Вилна сграда”

в УПИ ІV-1854,1910, кв.208, местността „Дюлева
река”, селищно образувание „Изгрев”, землище
гр.Сливен.

№ 29 от 18. 02. 2014 год.

„Обект от „Система за автоматизирано събиране на данни за в ПИ с идентификатор 30990.502.25, НТП „За път
трафика по автомобилните пътища в Р България”
от републиканската пътна мрежа”, пред ПИ с
идентификатор
30990.502.9,
местността
„Черкезица” /Сливенски минерални бани/,
землището на с.Злати войвода, община Сливен.

№ 30 от 18. 02. 2014 г.

„Обект от „Система за автоматизирано събиране на данни за в ПИ № 272 - път от републиканската пътна мрежа,
трафика по автомобилните пътища в Р България”
пред ПИ № 100, местността „До моста”, землището
на с.Крушаре, община Сливен.

№ 31 от 25. 02. 2014г.

„Изграждане на ограда”

на ПИ 67338.98.46 с НТП „За складова база” в
м.”Аркара коруч”, землище на гр.Сливен

№ 32 от 25. 02. 2014г.

„Изграждане на ограда” и „Офис”

на УПИ ІV, V и VІ и в УПИ ІV-„За
многофункционално ползване” в кв.77 по плана на
„Промишлена
зона”,
гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатори 67338.606.12, 67338.606.13 и
67338.606.14 по Кадастралната карта на
гр.СливенК

№ 33 от 25. 02. 2014 год.

„Второстепенна постройка от допълващото застрояване – в ПИ 2178, кв.41 по плана на кв.”Комлука”,
склад/навес за отоплителни материали и инвентар”.
гр.Сливен, ул.”Булаир” № 20, имот с
идентификатор №67338.507.99 по КК на гр.Сливен

№ 34

„Лека ограда”

на ПИ № 014170 и № 014002 с НТП „Нива”,
местността „Пелит бунар” в землището на с.Злати
войвода, община Сливен.

„Противоградушкова система” и „Лека ограда”

на ПИ № 014170 и ПИ № 014002 с НТП „Нива”,
местността „Пелит бунар” в землището на с.Злати
войвода, община Сливен.

от 25 . 02. 2014 г.

№ 35 от 27. 02. 2014 г.

№ 36 от 27.02. 2014г.

№ 37 от 05. 03. 2014 г.

„Хладилни камери - пристройка към съществуваща в УПИ І-„За предприятие за месодобив и
производствена сграда на „Предприятие за месодобив и месопреработка”, кв.64 по плана на „Промишлена
месопреработване”
зона”, гр.Сливен, ПИ 67338.601.1 по Кадастралната
карта
“Едроплощен хипермаркет тип „КАУФЛАНД”

в УПИ Х-„За търговия, обществено обслужване и
трафопост” в кв.34 по плана на „Промишлена
зона”, гр.Сливен

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж
№ 38 от 05. 03. 2014г.
№ 39 от 05. 03. 2014 г.
№ 40 от 05. 03. 2014г.

№ 41 от 06. 03. 2014 г.

Възложител

Обект

Местонахождение

„Частична реконструкция на мрежа НН от въздушен извод
„Юг” на ТП”Сухата чешма”,

м.”Сухата чешма”, СО „Изгрев”, землище на
гр.Сливен

“Частична реконструкция на въздушна мрежа НН - въздушен
извод 3 на ТП”Ичера”

между кв.33 и кв.34 в регулационните граници на
с.Ичера

Въведен в експлоатация

„Изтегляне на магистрален оптичен кабел за електронна в кв.Ново село, в ЦГЧ и в ЖК”Даме Груев” на
съобщителна мрежа FTTh в съществуваща ТКМ на „БТК”АД” гр.Сливен.
“БКТП 10/0.4KV 1х630КVА”

в УПИ Х-„За търговия, обществено обслужване и
трафопост” в кв.34 по плана на „Промишлена
зона”, гр.Сливен

№ 42 от 06. 03. 2013г.

„Гараж със склад”

в ПИ с идентификатор 67338.566.137
Кадастралната карта на гр.Сливен

№ 43 от 07. 03. 2014 г.

„Гараж за лек автомобил”

в УПИ ХХ-508, кв.57 по плана на с.Самуилово,
община Сливен.

№ 44 от 07. 03. 2014 г.

„Покривна фотоволтаична електрическа централа с мощност в УПИ І-1516 с НТП „За складова дейност”, кв.35,
до 30 кW”
местността „Среди дол”, селищно образувание
„Изгрев”, землище гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.404.90 по КК.

№ 45 от 07. 03. 2014г.

„Стопански постройки – два навеса”

в УПИ ХІ-293, кв.39 по плана на с.Чокоба, община
Сливен

№ 46 от 07. 03. 2014г.

„Стопанска постройка - навес за телета”

в ПИ № 001752 /бивш стопански двор/ с НТП „База
за селскостопанска дейност”, землище на
с.Глуфишево, община Сливен.

№ 47 от 07.03. 2014 г.

„Покривна фотоволтаична централа с мощност до 5кWр”

в УПИ VІІ-40, кв.369 на кв.”Ново село”, гр.Сливен,
ул.”Стоян Папазов”№14, имот с идентификатор
67338.518.40.1 по КК

по

№ 48 от 07. 03. 2014г.

Преместваем обект за търговия и услуги в собствен имот - УПИ Х -„За търговия, обществено обслужване и
- павилион за бърза закуска към хипермаркет тип „Кауфланд”, трафопост” в кв.34 по плана на „Промишлена
зона”, гр.Сливен

№ 49 от 07. 03. 2014г.

информационна табела рекламно-информационна табела в тревната площ в северозападния ъгъл на УПИ Х –двустранен рекламен билборд с размери 3.00/4.00м
„За търговия, обществено обслужване и
трафопост” в кв.34 по плана на „Промишлена
зона”, гр.Сливен

№ 50 от 07. 03. 2014г.

Закрита разпределителна уредба /БКЗРУ/ 20кV ”; „Ел.кабели
20кV за захранване на БКЗРУ”

№ 51 от 10. 03. 2014г.

временно открито спортно съоръжение - плац/писта за конни в м.”Кютюклюка”, представляващ урбанизирана
надбягвания,
територия - част от ПИ 67338.1.1 по КК на
гр.Сливен

„в УПИ ІІ, кв.37 по плана Промишлена зона ,
гр.Сливен”.

№ 52 от 11. 03. 2014 год.

“Магазин за нехранителни стоки“

в ПИ 110, кв.216 по плана на кв.”Клуцохор”, имот с
идентификатор 67338.545.110 по КК на гр.Сливен,
ул.”Баба Тонка” № 52

№ 53 от 12. 03. 2014 год.

“Разделяне на апартамент на две самостоятелни жилища”

в бл.11 вх.Е на кв.„Клуцохор”, попадащ в УПИ ІІІ –
„За комплексно жил. строителство и ТП” в кв.221
по плана на гр.Сливен

№ 54 от 12. 03. 2014 год.

“Преустройство в зъботехническа
самостоятелен обект - магазин“,

№ 55 от 13. 03. 2014 год.

„Преустройство в център
съществуващи помещения”

№ 56 от 13. 03. 2014 год.

„Преустройство на съществуващи помещения в банков в ПИ 72 /стар пл.№ 5252/, УПИ І-„За дом на
офис”
армията, музей, обществено и жилищно
строителство и благоустрояване”, кв.165 по плана
на ЦГЧ-гр.Сливен, бул.”Цар Освободител” №11,
обект с идентификатор 67338.533.72.2.13 по КК

за

лаборатория

фитнес

и

спорт

на обект с идентификатор 67338.538.23.2.18 по КК на
гр.Сливен, бул.”Тракия” №4, вх.А, попадащ в УПИ
І, кв.226 по плана на кв.”Клуцохор” на гр.Сливен
на обект 67338.532.7.3.3 по КК на гр.Сливен в ПИ 3
/стар пл.№ 8649/, кв.116 по на ЦГЧ - гр.Сливен

№ 57 от 14. 03. 2014год.

„Жилищна сграда – пристройка и подмяна на покривна в УПИ ХІІІ-191, кв.23 по плана на с.Крушаре,
фотоволтаична електрическа централа от съществуващата община Сливен.
сграда на покрива на пристройката”

№ 58 от 14. 03. 2014 год.

“Изграждане на котелно и вътрешна отоплителна инсталация” в УПИ І, кв.81 по плана на кв.”Комлука”, гр.Сливен.
и „Реконструкция кухненски блок на ЦДГ“Калина“

№ 59 от 18. 03. 2014год.

“Детски търговски център”

в УПИ ІІ-“За детски център”,кв.606 по плана на
ЖК”Дружба”, гр.Сливен

№ 60 от 20. 03. 2014год.

„Вилна сграда”

в УПИ І-2890, кв.215, местността „Сухата чешма”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.415.100 по
КК.

№ 61 от 20. 03. 2014 год.

„Гараж със склад”

№ 62 от 20. 03. 2014г.
№ 63 от 20. 03. 2014 год.

№ 64 от 20. 03. 2014год.

„Летен театър
реконструкция”

в ПИ с идентификатор 81387.501.441 по КК, УПИ І441, кв.34 по плана на с.Чинтулово, община
Сливен.
–

пристройка,

основен

ремонт

и в УПИ ІІ с НТП „За летен театър”, кв.28 по плана на
с.Самуилово, община Сливен.

„Преустройство на съществуващо таванско помещение в в УПИ ІІІ-„За комплексно жилищно строителство и
офис”
подземни гаражи”, ПИ 86, кв.153 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Иван Вазов” №13, вх.А, обект с
идентификатор 67338.531.86.1.17 по КК на
гр.Сливен.
„Изтегляне на оптични и коаксиални кабели за електронната в ЖК”Даме Груев”,
съобщителна мрежа на „Близу медия енд Броудбенд”ЕАД в
съществуваща ТКМ на „БТК”АД” в ЖК”Даме Груев”,

№ 65 от 24. 03. 2014год.

“Сграда за обществено обслужване – фризьорски салон и в УПИ ІV-24, кв.589 по плана на ЖК”Сини камъни”,
магазин за промишлени стоки”
гр.Сливен

№ 66 от 24. 03. 2014 год.

„Преустройство на съществуващи тавански помещения в в ПИ 92, УПИ І, кв.162 на ЦГЧ-гр.Сливен,
жилище”,
ул.”Йосиф Щросмайер” №16, вх.А

№ 67 от 24. 03. 2014г.

„Нова ТКМ и изтегляне на оптични кабели за електронна в кв.кв.527, 528, 651 и 306 по плана на ЦГЧ ,
съобщителна мрежа FTTh на VІVАСОМ и MTEL”
гр.Сливен

№ 68 от 24. 03. 2014год.

„Изтегляне на оптични и коаксиални кабели за електронната в ЖК”Стоян Заимов” съобщителна мрежа на „Близу медия енд Броудбенд”ЕАД в
съществуваща ТКМ на „БТК”АД” в ЖК”Стоян Заимов” -

№ 69 от 25. 03. 2014г.

„Изтегляне на оптични и коаксиални кабели за електронната в ЖК”Младост”,
съобщителна мрежа на „Близу медия енд Броудбенд”ЕАД в
съществуваща ТКМ на „БТК”АД” в ЖК”Младост”,

№ 70 от 25. 03. 2014 г.

„Селскостопанска сграда с битова част”

в ПИ с идентификатор 30990.29.323 по КК,
местността „Япраклий”, землището на с.Злати
войвода, община Сливен.

№ 71 от 25. 03. 2014 г.

„Три резервоара за поливна вода с обем 75 м3”

в ПИ с идентификатор 30990.29.240 и ПИ с
идентификатор 30990.29.323 в местността
„Япраклий” и ПИ с идентификатор 30990.30.32 в
местността „Черкезица”, находящи се по КК в
землището на с.Злати войвода, община Сливен.

№ 72 от 25. 03. 2014г.

„Вилна сграда за сезонно ползване - пристройка с в УПИ ІІІ-367, кв.34, м.„Селището”, со „Селището”,
преустройство”
землището на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.441.158

№ 73 от 26. 03. 2014г.

„Преустройство на съществуващо помещение в магазин за - самостоятелен обект в сграда с идентификатор
промишлени стоки”
67338.561.80.2 по Кадастралната карта в УПИ І-„За
жил.строителство,
общ.обслужване
и
благоустрояване”,
кв.726
по
плана
на
кв.”Ст.Заимов-север”, гр.Сливен,

№ 74 от 26. 03. 2014г.

„Разширение на съществуваща база за производство на в УПИ ХV, кв.22 по плана на „Промишлена зона”,
метални профили”
гр.Сливен.

№ 75 от 27. 03. 2014 год.

“Жилищна сграда”

в УПИ ХV – 198, кв.37 по плана на
кв.”Речица”,гр.Сливен, ул.”Зорница” №12, имот с
идентификатор №67338.701.449 по КК на
гр.Сливен.

№ 76 от 28. 03. 2014г.

„Вилна сграда”

в УПИ ІІІ-2084, кв.226, местността „Дюлева река”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен.

№ 77 от 28. 03. 2014г.

„Стопанска постройка - сеновал”

в ПИ № 051030 с НТП „Сеновал”, местността
„Джинджи чифлик”, землището на с.Самуилово,
община Сливен.

№ 78 от 28. 03. 2014г.

„Преустройство на съществуваща базова станция в базова в УПИ ІІ-215, кв.34 по плана на с.Сотиря, община
станция GSM/UМТS № SLV0035 „СОТИРЯ”
Сливен

№ 79 от 28. 03. 2014г.

„Частично отводняване на с.Трапоклово – три дренажа и два в с.Трапоклово, община Сливен.
отводнителни канала"

№ 80 от 01. 04. 2014 год.

“Ограда”

по регулационните линии на УПИ І-„За детска
градина”, кв.712, на кв.”Ново село”, гр.Сливен,
ул.”Пейо Яворов” №68, имот с идентификатор
67338.526.39 по КК на гр.Сливен.

№ 81 от 01. 04. 2014г.

“Пътна връзка с общински път SLV 1083”

на ПИ с идентификатор 67338.8.30, отреден „За
логистична
база”
в
м.”Рамануша”
по
кадастралната карта на землище на гр.Сливен

№ 82 от 02. 04. 2014г.

„БКТП 1х1250кVА” и „Кабел 1кV от БКТП до ел.табла ТЕПО ”, в ПИ с идентификатор 67338.464.26 по КК през
„Кабел 20кV от ТП„Център” до БКТП”
ПИ с идентификатори 67338.464.4, 67338.177.46 и
67338.590.70 по КК, всички находящи се в
кв.„Дебелата кория”, гр.Сливен ;

№ 83 от 03. 04. 2014 год.

“Монтиране на леки преградни стени към работно място на находящ се в УПИ І „За пазар”, кв.140 по плана на
„Пазар за цитрусови плодове”
ЦГЧ - гр.Сливен, бул.”Цар Симеон”

№ 84 от 03. 04. 2014 год.

“Жилищна сграда”.

в УПИ ХVІІІ–198, кв.37 на кв.”Речица”,гр.Сливен,
ул.”Зорница” №12А, имот с идентификатор
67338.701.448 по КК на гр.Сливен

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

Въведен в експлоатация

№ 85 от 03. 04. 2014 год.

„Преустройство на вход с осигуряване достъп за хора в в сграда с идентификатор 67338.548.15.1. по КК,
неравностойно положение”
попадаща в УПИ І-„За обществено обслужване и
жилищно строителство”, кв.141 по плана на ЦГЧгр.Сливен, бул.”Цар Симеон” №11

№ 86 от 04. 04. 2014 год.

“Преустройство на апартамент в магазин за промишлени в УПИ VІІІ, кв.338 по плана на гр.Сливен,
стоки”
бул.”Панайот Хитов” бл.26 вх.В ап.1

№ 87 от 04. 04. 2014г.

„Ремонт на покривна конструкция на склад за инвентар”

в УПИ ІІ-907 с НТП „За производствена и складова
дейност”, кв.101 по плана на гр.Кермен, община
Сливен

№ 88 от 04. 04. 2014г.

„Вилна сграда”

в УПИ І-5350, кв.457, местността „Гюргюнлюка”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.421.202 по
КК.

№ 89 от 04. 04. 2014год.

„Огради”

на УПИ V-9693, ПИ с идентификатор
67338.416.360 по КК и УПИ VІ-2005, ПИ с
идентификатор 67338.416.384 по КК в кв.202, м.
„Дюлева река”, со „Изгрев”, землище гр.Сливен.

№ 90 от 08. 04. 2014 год.

Преустройство и оборудване на съществуващо помещение за „сграда с идентификатор 67338.533.3.3 по КК, в
абонатна станция”
УПИ ІІ, кв.145 по плана на ЦГЧ на гр.Сливен

№ 91 от 09. 04. 2014 год.

“Плътна ограда”

№ 92 от 09. 04. 2014год.

“Производствена
оборудване”

№ 93 от 11. 04. 2014год.

Сенник /навес/ с размери 8,90/2,65м над лятна търговска площ в УПИ ІІІ-24, кв.316
пред съществуващ обект за обществено обслужване – ул.”Лъдженска” №6
бистро,

№ 94 от 14. 04. 2014 г.

"Реконструкция на улична мрежа в кв.”Сини камъни” - нова кв.”Сини камъни - гр.Сливен”
улица от о.т. 2213 до о.т.2213а, между кв.581 и кв.582 и улицатупик в кв.582 кв.”Сини камъни - гр.Сливен”

№ 95 от 15. 04. 2014год.

временен преместваем обект - павилион с площ до 20 кв.м за в УПИ І –„за търговия и трафопост’’, кв.626 по
бързо хранене тип „скара бира” и сенник пред него,
плана на ЖК”Дружба”- гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.560.190

№ 96 от 16. 04. 2014г.

“Текущ ремонт на съществуваща сграда”

в УПИ ІІІ-210, кв.494 на кв.”Даме Груев”, гр.Сливен,
ул.„Кръстю Пастухов” №3, ПИ с идентификатор
67338.563.210 по КК на гр.Сливен.

№ 97 от 16. 04. 2014 год.

„Контролно-диагностичен пункт”

в УПИ ІІІ-„За контролно-диагностичен пункт и
автомивка”, кв.24 по плана на с.Самуилово,
община Сливен.

№ 98 от 16. 04. 2014год.

„Ограда”

на УПИ І-35, кв.4 по плана на с.Новачево, община
Сливен.

№ 99 от 16. 04. 2014 год.

„Текущ ремонт на съществуваща вилна сграда”

в ПИ с идентификатор 67338.303.172 по КК на
местността „Карандила”, землището на гр.Сливен.

„Жилищна сграда - пристройка с преустройство”

в УПИ ХVІІ-209, кв.29 по плана на с.Гавраилово,
община
Сливен,
ПИ
с
идентификатор
14275.501.209 по КК.

№ 100 от 16. 04. 2014год.

на УПИ ХХІІ-150, кв.371, по плана на кв.”Ново
село”, гр.Сливен, ул.”Черно море” №1а, имот с
идентификатор 67338.518.150 по КК на гр.Сливен.
сграда

за

автомобилно

електро в УПИ ІV- 405 „За склад”, кв.76 гр.Сливен,
кв.”Речица”, имот с идентификатор 67338.703.405
по КК на гр.Сливен.
ЦГЧ

-

гр.Сливен,

№ 101 от 16. 04. 2014 год.

„Третостепенен горски автомобилен път „Отдел 99 - в ПИ № 000054, землището на с.Божевци,
Памуклийски дол” - Стара река”
община Сливен.

№ 102 от 16. 04. 2014год.

„Жилищна сграда”

№ 103 от 17. 04. 2014год.

„Цифрова система за видеонаблюдение на обществени в регулационните граници на гр.Сливен
сгради и кръстовища на територията на гр.Сливен”, в
регулационните граници на гр.Сливен

в УПИ ІІ-2567, кв.285, местността „Лозарски връх”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен.

№ 104 от 17. 04. 2014 год.

„Преустройство и модернизация на съществуваща сграда”.

№ 105 от 22. 04. 2014 год.

“Монтиране на ново покритие и остъкляване на тераса към находящ се в УПИ VІ – 111/стар пл.№5034/, кв.123
апартамент”
на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Неофит Бозвели” №26,
ап.5.

№ 106 от 24. 04. 2014год.

№ 107 от 24. 04.2014д.

в УПИ І , кв.68 на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Генерал
Столетов” №30, имот с идентификатор
67338.513.256 по КК на гр.Сливен

„Вилна сграда”

в УПИ ІХ-9050, кв.28, местността „Градището”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.404.248 по
КК.

„Жилищна сграда – надзид с преустройство”

в ПИ с идентификатор 67338.537.70 по КК, кв.234
по плана на кв.„Клуцохор, гр.Сливен.

№ 108 от 24. 04. 2014г.

„Склад за селскостопански инвентар”

в ПИ с идентификатор 67338.73.13 по КК на
местността „Дебелата кория”, землището на
гр.Сливен.

№ 109 от 24. 04. 2014 г.

„Гараж със склад”

в УПИ V-143, кв.12 по плана на с.Градско, община
Сливен.

№ 110 от 28. 04. 2014г.

“Реконструкция на външно газопроводно отклонение и за УПИ V-„За текстилна промишленост”, кв.22 по
площадков газопровод”
плана на „Промишлена зона”, гр.Сливен – ПИ с
идентификатор 67338.603.269 по КК на гр.Сливен

№ 111 от 30. 04. 2014 год.

„Еднофамилна жилищна сграда на два етажа и гараж”

в УПИ ІV-85 в кв.370 на кв.”Ново село”, гр.Сливен,
ул.”Гаговец” № 6, имот с идентификатор
67338.518.85 по КК.

№ 112 от 07. 05. 2014 г.

“Ремонт на покрив”

в ПИ 517, кв.22 по плана на кв.”Комлука”гр.Сливен, ул.„Сирак Скитник” 41 гр.Сливен, сграда
с идентификатор 67338.510.94.2 по КК на
гр.Сливен

№ 113 от 08. 05. 2014г.

„Православен параклис”

в УПИ ХІІ, отреден „За православен параклис”,
кв.10 по плана на с.Бозаджии, община Сливен.

№ 114 от 08. 05. 2014г.

„Пристройка и ремонт на покрив”

в УПИ ХVІ-199, кв.13 по плана на с.Ковачите,
община
Сливен,
ПИ
с
идентификатор
37530.502.199 по КК

№ 115 от 08. 05. 2014 г.

„Гараж със склад”

в УПИ ІХ-3981, кв.502 по плана на местността
„Погребите”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.419.290 по КК.

№ 116 от 08. 05. 2014г.

„Склад за инвентар и отоплителни материали с покрито в УПИ ІІІ-136, кв.23 по плана на с.Новачево,
паркомясто”
община Сливен.

№ 117 от 08. 05. 2014г.

„Реконструкция на съществуващ БКТП 250кVА на 630 кVА за „Яйцеферма” в ПИ № 020013, м.„Султанка”,
20/0.4 кV”, „БКЗРУ” и „Кабел 20кV от БКЗРУ до БКТП”
с.Панаретовци,

№ 118 от 08. 05. 2014 г.

„Еднофамилна жилищна сграда на два етажа с гараж”

в УПИ І-92 в кв.682 на кв.”Ново село-изток”,
гр.Сливен, ул.”Цончо Родев” № 6.

№ 119 от 09. 05. 2014 г.

„Еднофамилна жилищна сграда на два етажа с гараж”

в УПИ V-92 в кв.682 на кв.”Ново село-изток”,
гр.Сливен, ул.”Цончо Родев” № 8

№ 120 от 10. 05. 2014г.

„Детска площадка”

- УПИ І „За жилищно строителство, КОО и
подземни гаражи”, кв.151 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Христо Ботев” / североизток от блок
№25/

№ 121 от 10. 05. 2014г.

“Изграждане на лека ограда”

в
ПИ
67338.168.46,
предназначен
„за
водостопанско, хидро- мелиоративно съоръжение”
в м.”Аркаръ коруч”, землище на гр.Сливен, община
Сливен

№ 122 от 10. 05. 2014 г.

„Заведение за бързо хранене – частично преустройство на в ПИ с идентификатор 67338.303.94 по КК,
долна станция на лифта“
местността „Карандила”, землище на гр.Сливен.

№ 123 от 10. 05. 2014г.

„БКТП 20/0,4кV - 1х800кVА”; „Ел.кабелно захранване 20кV на
БКТП от съществуваща БКЗРУ

№ 124 от 10. 05. 2014 г.

„Бензиностанция и газостанция, търговска сграда с магазин и в УПИХVІ–„За бензиностанция и газстанция”, кв.23
заведение за бързо хранене” за етапно изпълнение
по плана на „Промишлена зона”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.603.230 по КК на гр.Сливен –

№ 125 от 13. 05. 2014 г.

“Надстройка на двуетажна сграда за КОО”

в УПИ ІІ-5270 „За КОО”, кв.157 на ЦГЧ гр.Сливен, ул. ”Генерал Столипин”, имот с
идентификатор №67338.531.174 по КК на
гр.Сливен.

„Реконструкция на спортна площадка”

в ПИ 364 попадащ в УПИ VІІІ-„За спортна
площадка”, кв.26 по плана с.Гавраилово, община
Сливен.

“Изграждане на ограда”

в УПИ ІІІ-2491, кв.287 в м.”Лозарски връх” по плана
на СО „Изгрев”- гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.418.415 по Кадастралната карта.

№ 128 от 16.05.2014г.

„Изграждане на ограда” и „Склад-навес за инвентар”

в УПИ ХХХVІ-„За складове и търговия на едро с
хранителни стоки”, кв.20 по плана „Промишлена
зона”, гр.Сливен

№ 129 от 16.05. 2014 г.

„БКТП 1х630кVА, 20/0,4кV”, „МКЗРУ” и „Кабел 20кV от БКТП до в УПИ ХVІ, кв.23 по плана на „Промишлена зона”,
МКЗРУ”
гр.Сливен, ПИ 67338.603.230 по Кадастралната
карта

№ 126 от 14.05. 2013г.

№ 127 от 16.05.2014г.

№ 130 от 16. 05. 2014г.

„Спортна площадка”

”, в ПИ 67338.828.23, м.”Речиченски път”, на
кв.Речица - землище на Сливен.

в УПИ ІІ-„За кметство, детска и женска консултация
и поликлиника”, кв.40 по плана кв.”Надежда”, гр.
Сливен.

№ 131 от 16. 05. 2014 год.

„Реконструкция на спортна площадка”

№ 132 от 19. 05. 2014г.

“Базова
станция
SLV0074.А000„Tehnopolis”

№ 133 от 19. 05. 2014г.

„Монтиране на съоръжение - комплектована преднотласкаща в УПИ VІ, отреден „за „Топлофикация”ООД” в кв.21
наклонена горивна скара”
на „Промишлена зона”, гр.Сливен.

на

в УПИ ІІ -„За дневен бар и озеленяване”, кв.67 по
плана кв.”Речица”, гр.Сливен
„Мобилтел”ЕАД

- в УПИ ІІІ кв.31а на „Промишлена зона”, гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.604.85 по КК– за
етапно изпълнение

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 134 от 20. 05. 2014г.

“Ремонт на покрив”

в ПИ 180 /стар пл. №2392/, кв.32 по плана на
кв.”Комлука”- гр.Сливен, ул.„Булаир” 86а гр.Сливен,
сграда
с
идентификатор
67338.501.180.2 по КК на гр.Сливен

№ 135 от 20. 05. 2014 г.

“Ремонт на покрив”

в ПИ 26 /стар пл.№2253/, кв.79 по плана на
кв.”Комлука”- гр.Сливен, ул.„Янтра” № 5,
гр.Сливен, сграда с идентификатор 67338.504.26.3
по КК на гр.Сливен

№ 136 от 20. 05. 2014 г.

“Промяна на предназначението на съществуващо помещение в сграда с идентификатор 67338.509.92.2 по КК на
в магазин за закуски и кафе“,
гр.Сливен, ул.”Иречек” №2, вх.Б, попадаща в ПИ
пл.№ 2038, кв.102 по плана на кв.”Комлука” на
гр.Сливен

№ 137 от 20. 05. 2014 год.

“Преустройство в обект за обществено обслужване на имот с идентификатор 67338.559.68.1 по КК на
апартамент от жилищна сграда с магазини и гаражи”,
гр.Сливен, попадащ в УПИ І, кв.618 по плана на
ЖК„Дружба” гр. Сливен.

№ 138 от 21. 05. 2014г.

"Реконструкция на част от улица - уширение и кръгово между кв.кв. 34 и 35 по плана на „Промишлена
движение при о.т.16а” между кв.кв. 34 и 35 по плана на зона”, гр.Сливен
„Промишлена зона”, гр.Сливен

№ 139 от 21. 05. 2014г.

„Преустройство
и
промяна
предназначението
съществуваща сграда в магазин и сервиз”

№ 140 от 26. 05. 2014год.

“Еднофамилна жилищна сграда на два етажа”

№ 141 от 26 .05. 2014г.

„Спортна площадка” в УПИ І - „За сгради на КОО”, кв.99 по
плана с.Желю войвода, община Сливен.

№ 142 от 26. 05. 2014г.

„Ремонт на съществуваща жилищна сграда”

на в УПИ ХІІ-„за комплексно обществено обслужване”
кв.10а, по плана на „Промишлена зона”, гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.601.246 по КК на
гр.Сливен
в ПИ 32, попадащ в УПИ ІІ-32,33 кв.80 по плана на
кв.”Комлука”, ул.”Янтра” № 4, имот с
идентификатор 67338.50.32 по КК на гр.Сливен

в ПИ ІІ-736, кв.33 на с.Крушаре, община Сливен

№ 143 от 27. 05. 2014 год.

“Надстройка на едноетажно тяло на общественa сграда”

в УПИ І-„За обществено обслужване”, кв.282 по
плана на ЦГЧ - гр.Сливен, бул. ”Цар Освободител”
№24, сграда с идентификатор 67338. 550.38.1 по
КК на гр.Сливен.

№ 144 от 27. 05. 2014год.

„Реконструкция на спортна площадка”

в кв.327 по плана кв.”Република”, гр.Сливен, имоти
с идентификатори 67338.516.255 и 67338.516.257
по КК на гр.Сливен.

№ 145 от 28. 05. 2014г.

„Преустройство на съществуващи производствени сгради за в УПИ І-„За предприятие за месодобив и месомесопреработване – производство на мляно месо и месни преработка”, кв.64 по плана на „Промишлена зона”,
заготовки”
гр.Сливен, ПИ 67338.601.1 по КК

№ 146 от 30. 05. 2014г.

„Ограда”

в УПИ І-35, кв.6 на с.Ичера, община Сливен, ПИ с
идентификатор 32915.501.35 по КК.

№ 147 от 30. 05. 2014г.

„Магазин за хранителни стоки и кафе-аперитив”

в УПИ ХІ-421, кв.35 по плана на с.Чинтулово,
община Сливен.

№ 148 от 30. 05. 2014 г.

Жилищна сграда – пристройка и надстройка и гараж със „в УПИ ІV, кв.4 по плана на с.Гергевец, община
склад, навес и руска баня”
Сливен.

№ 149 от 30. 05. 2014 г.

„Ремонт на жилищна сграда”

№ 150 от 30. 05. 2014г.

„Автоматизиран и механизиран склад за материали на в УПИ V-„За производствена и складова дейност” в
текстилното производство”
кв.22 на „Промишлена зона”, гр.Сливен – ПИ с
идентификатор 67338.603.269 по КК на гр.Сливен

№ 151 от 30. 05. 2014 г.

“Ремонт на покрива”

в УПИ VІ-159, кв.428 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.„Сергей Румянцев” №37 и №39,
сграда с идентификатор 67338.527.159.7 по КК на
гр.Сливен

№ 152 от 30. 05. 2014 г.

“Ремонт на покрив”

в УПИ ІV-183, кв.395 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.„Илия Цеков” №19, имот с
идентификатор 67338.528.183.1 по КК на гр.Сливен

№ 153 от 02. 06. 2014г.

в УПИ ІХ-39, кв.5 по плана на с.Желю войвода,
община Сливен.

„Складова база за съхранение на селскостопанска продукция в ПИ № 000903 и № 000908, местността
и покривна фотоволтаична електроцентрала с обща „Керезлик”, землището на с.Новачево, община
инсталирана мощност 188.6 кWр”
Сливен.

№ 154 от 02. 06. 2014г.

„Багрилен цех за прежди – реконструкция, преустройство и в УПИ VІ, кв.169 по плана на кв.„Клуцохор”,
ремонт на съществуващи сгради”
гр.Сливен, ПИ 67338.536.22 по КК

№ 155 от 02. 06. 2014г.

„Нова ТКМ и изтегляне на оптични кабели за електронна на територията на ЖК„К.Фичето” и кв.”Република”
съобщителна мрежа FTTh на VІVАСОМ и MTEL”
на гр.Сливен

№ 156 от 03. 06. 2014г.

„Детска площадка”

- УПИ ІІ „За дневен бар и озеленяване”, кв.67 по
плана на кв.”Речица”, гр.Сливен, ул.”Тодор
Асенов”, имот с идентификатор №67338.701.279
по КК на гр.Сливен

№ 157 от 05. 06. 2014г.

„Жилищна сграда”

в УПИ V-2494, кв.287, местността „Лозарски връх”,
селищно образувание „Изгрев”, землище на
гр.Сливен.

№ 158 от 05. 06. 2014г.

„Вилна сграда”

в УПИ Х-174, кв.72, местността „Орта Синур”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землище
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.406.349 по
КК.

№ 159 от 05. 06. 2014 г.

“Преустройство на съществуващ апартамент в магазин за в бл.14 - вх.В,в УПИ ІІІ, кв.614 на кв.”Дружба”,
нехранителни стоки“
обект 67338.560.84.3.1 по КК на гр.Сливен

№ 160 от 06. 06. 2014г.

“Преустройство на съществуваща микро базова станция БС в УПИ VІІІ-146 /стар 182/, кв.46 по плана на
3062 „Речица”,
кв.”Речица”, гр.Сливен, ул.”Възраждане” №31,
имот с идентификатор 67338.703.146 по КК на
гр.Сливен.

№ 162 от 10. 06. 2014 год.

“Пристройка към съществуваща жилищна сграда”

№ 163 от 10. 06. 2014 г.

“Преустройство и промяна на предназначението на магазин в обект с идентификатор 67338.560.68.3.1 по КК на
баничарница“,
гр.Сливен, попадащ в УПИ ІІ-„За обществени
мероприятия,
обществено
обслужване
и
благоустрояване”, кв.620 по плана на ЖК”Дружба”
на гр.Сливен

№ 164 от 11. 06. 2014 год.

“Жилищна сграда на два етажа”

в УПИ ХХІ-52, кв.186 по плана на кв.„Клуцохор” гр.Сливен, ул.„Хилендар” № 8, имот с
идентификатор 67338.543.51 по КК на гр.Сливен

№ 165 от 16. 06. 2014г.

„Склад и магазин за промишлени стоки”

в УПИ І -„За производствена и складова дейност”,
кв.79 на „Промишлена зона”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.603.350 по КК

№ 166 от 16. 06. 2014г.

сенници /навес - шатри/; открита детска площадка

в УПИ І -„За дом на армията, музей, обществено и
жилищно строителство и благоустрояване”, кв.165
по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, бул.”Цар
Освободител” №5, имот с идентификатор
67338.533.58 по КК

№ 167 от 18. 06. 2014г.

“Затваряне и остъкляване на част от тераса на апартамент”

ап.31, ет.9 жил.блок №7, находящ се в УПИ І,
кв.500 по плана на кв.”Даме Груев”, гр.Сливен

в ПИ 255 кв.17 по плана на кв.„Комлука”гр.Сливен, ул.„Георги Бенковски” № 28а, имот с
идентификатор 67338.511.225 по КК.

№ 168 от 18. 06. 2014г.

„Ограда”

в УПИ І-35, кв.6 на с.Ичера, община Сливен, ПИ с
идентификатор 32915.501.35 по КК.

№ 169 от 18. 06. 2014 г.

„Гараж”

в УПИ ІІІ-2414, кв.254, местността „Лозарски връх”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен.

№ 170 от 18. 06. 2014 г.

„Гараж за селскостопанска техника”

в ПИ № 000579, местността „Гробища”, землището
на с.Желю войвода, община Сливен.

№ 171 от 18. 06. 2014г.

„Вилна сграда”

в УПИ VІІІ-3293, кв.242, местността „Андреева
чешма”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землището на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.415.430 по КК.

№ 172 от 18. 06. 2014 г.

“Ремонт на покрив”

в УПИ ІІ-168 /стар пл.№1735/, кв.267 на
кв.”Клуцохор”- гр.Сливен, ул.„Алтънлъ Стоян
войвода” № 21, гр.Сливен, сграда с
идентификатор 67338.540.168.1 по КК

№ 173 от 19. 06. 2014 год.

“Двуфамилна жилищна сграда”

в УПИ ХVІ – 293, кв.43 по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, ул.”Матей Преображенски” №2а, имот с
идентификатор 67338.702.566 по КК на гр.Сливен

№ 174 от 20. 06. 2014 г.

“Ремонт на покрив”

в УПИ V-7498, кв.413 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.„Добри войвода” №9, сграда с
идентификатор 67338.528.237.2 по КК на гр.Сливен

№ 175 от 20. 06. 2014 год.

„Склад-навес за отоплителни материали и инвентар”

в ПИ 21 /стар пл.№ 699/, кв.198 на кв.”Клуцохор”,
гр.Сливен, ул.”Шаркьор” № 16а, имот с
идентификатор 67338.545.21 по КК

№ 176 от 20. 06. 2014 г.

“Плътна ограда”

на УПИ ХІV-161, кв.406 по плана на кв.”Ново село”гр.Сливен, ул.”Карандила” № 95

№ 177 от 24. 06. 2014 г.

“Преустройство на тавански помещения в жилищни“

в НУПИ 145, кв.23 по плана на кв.”Комлука” на
гр.Сливен,
ул.”Шипка”
№29а,
сграда
с
идентификатор 67338.510.145.1 по КК

“Обслужваща сграда към джамия”

в УПИ ІІІ, кв. 40 по плана на кв.„Надежда” гр.
Сливен, имот с идентификатор 67338.605.41 по КК

“Ремонт на покрив на жилищна сграда”

в ПИ 109, имот пл.№ 4232,4233 попадащ в УПИ ІХ109,110, кв.61, по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
л.”Асен Златаров” №77А

№ 178 от 25. 06. 2014г.

№ 179 от 26. 06. 2014 г.

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

Въведен в експлоатация

№ 180 от 26. 06. 2014 г.

“Еднофамилна жилищна сграда на три етажа”

в УПИ ХVІІІ - 101, кв.66 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Сава Доброплодни” №7, имот с
идентификатор 67338.514.101 по КК

№ 181 от 26. 06. 2014 г.

“Ремонт на покрив”

в ПИ 138 /стар пл.№491/, кв.21 по плана на
кв.”Комлука”- гр.Сливен, ул.„Шипка” № 48,
гр.Сливен,
сграда
с
идентификатор
67338.510.138.1 по КК

№ 182 от 26. 06. 2014 год.

“Преустройство на съществуващ апартамент”

ап.1 на бл.25, попадащ в УПИ І-„За жилищно
строителство и ППГ”, кв.573 по плана на
ЖК”Българка”, гр.Сливен

№ 183 от 30. 07. 2014г.

„Вилна сграда”

в УПИ ІІ-3297, кв.242, местността „Андреева
чешма”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землището на гр.Сливен.

№ 184 от 30. 07. 2014г.

„Ограда”

в УПИ VІ-194, кв.34 по плана на с.Малко Чочовени,
община Сливен.

№ 185 от 01. 07. 2014 год.

“Магазин за промишлени стоки“

в УПИ ІІ, кв.192 по плана на кв.”Клуцохор”, имот с
идентификатор 67338.542.29 по КК на гр.Сливен

№ 186 от 01. 07. 2014 год.

“Кафе - аперитив“

в УПИ ІІ, кв.192 по плана на кв.”Клуцохор”, имот с
идентификатор 67338.542.29 по КК на гр.Сливен.

№ 187 от 01. 07. 2014 г.

„Външно аварийно евакуационно стълбище”

в УПИ І–„За училище”, кв.446 на кв.”Розова
градина”, гр.Сливен, ул.”Петко Д.Петков” № 36,
сграда с идентификатор 67338.555.2.1 по КК

№ 189 от 03. 07. 2014 год.

“Преустройство на таванско помещение в кабинет за в имот пл.№8552 в УПИ І-„За жилищно
творческа и научна дейност”
строителство”, кв.340 на кв.”Кольо Фичето”,
гр.Сливен.

№ 190 от 07. 07. 2014 год.

„Бюст – паметник,
оформление”

№ 191 от 08. 07. 2014 год.

“Тераса към съществуващо жилище”

в ПИ 5724, кв.298 по плана на ЦГЧ-гр.Сливен,
ул.”Тодор Икономов” №4, ап.10, обект с
идентификатор 67338.551.60.1.10 по КК на
гр.Сливен.

№ 192 от 10. 07. 2014г.

„Ограда”

на УПИ ІV-142, кв.19 по плана на с.Самуилово,
община Сливен

№ 193 от 10. 07. 2014 г.

„Механична работилница - преустройство на склад/навес за в ПИ 67338.32.40 по КК (стар № 32027), м. „Дерен
инвентар и строителни материали“
дере”, землището на гр.Сливен,

№ 194 от 10. 07. 2014г.

„Работилница за производство на бяло саламурено сирене– в УПИ І, кв.90 по плана на с.Крушаре, община
преустройство и пристройка”
Сливен,

благоустрояване

и

ландшафтно в УПИ ІІІ „За театър”, кв.137 на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Генерал Скобелев”

№ 195 от 10. 07. 2014 г.

„Жилищна сграда – пристройка и надстройка”

в УПИ ІХ-321, кв.40 по плана на с.Сотиря, община
Сливен.

№ 196 от 14. 07. 2014 г.

“Ремонт на покрив на жилищна сграда”

попадаща в ПИ 57 на УПИ І- „За дом на армията,
музей, обществено и жилищно строителство и
благоустрояване”, кв.165 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, бул.”Цар Освободител” №3, вх.Б,
сграда с идентификатор 67338.533.57.2 по КК

№ 197 от 15. 07. 2014 г.

„Лека ограда”

на ПИ № 176054 с НТП„Стопански двор” в
местността „Чалъ баир”, землището на
с.Скобелево, община Сливен.

№ 198 от 15. 07. 2014 г.

„Кафе-аперитив
–
промяна
съществуваща сладкарница“

№ 199 от 15. 07. 2014г.

„Жилищна сграда”

№ 200 от 15. 07. 2014г.

„Жилищна
„Ограда”

сграда”,„Лятна

предназначението

на в УПИ ХІІ-за магазин, кв.25 по плана на с.Ковачите,
община Сливен.
в УПИ VІІ-2750, кв.58, местността „Андреева
чешма”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землището на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.405.71 по КК.

кухня”,„Склад

инвентар”

и в УПИ ХVІ-164, кв.27 по плана на с.Панаретовци,
община Сливен.

№ 201 от 15. 07. 2014г.

„Вилна сграда”

в УПИ ІI-1288, кв.27, местността „Хисарлъка”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен

№ 202 от 16 .07. 2014г.

„Площадка за спорт и игри”

в УПИ ІІ - „За парк и озеленяване”, кв.29 по плана
Промишлена зона на гр.Сливен.

№ 203 от 17. 07. 2014г.

“„Нова ТКМ и изтегляне на оптични кабели за електронна на територията на ЦГЧ на гр.Сливен.
съобщителна мрежа FTTh на VІVАСОМ и MTEL” на
територията на ЦГЧ на гр.Сливен.

№ 204 от 18. 07. 2014год.

“Двуетажна жилищна сграда”

в УПИ V-158, кв.428 по плана на кв.”Ново село” на
гр.Сливен, ул.”Тодор Димитриев” №1, имот с
идентификатор 67338.527.158 по КК на гр.Сливен.

№ 205 от 18. 07. 2014г.

“Реконструкция
и
модернизация
на
магистрален находящ се в УПИ ХLVІ -„За ЖП ареал”, кв.22 на
топлопровод, паропровод и кондензопровод при Ст.44-Ст.46 „Промишлена зона”, гр.Сливен – ПИ с
и Ст.56-Ст.58”,
идентификатор 67338.603.331 по КК на гр.Сливен

№ 206 от 18. 07. 2014г.

„Разширение на съществуваща база за производство на в УПИ ХV, кв.22 по плана на „Промишлена зона”,
метални профили”
гр.Сливен.

№ 207 от 22. 07. 2014 г.

„Ограда”

на ПИ с идентификатор 67338.464.25 с НТП „За
производствен, складов обект” в землището на
кв.„Дебелата кория”, гр.Сливен.

№ 208 от 22. 07. 2014г.

„Ограда”

на ПИ с идентификатор 67338.464.13 с НТП „За
складова база” в землището на кв.„Дебелата
кория”, гр.Сливен.

№ 209 от 22. 07. 2014г.

„Вилна сграда”

в УПИ ІІ-1170, кв.20, ПИ с идентификатор
67338.401.217 по КК, местността „Градището”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землище
гр.Сливен.

№ 210 от 22. 07. 2014 г.

„Наблюдателен противопожарен пункт - кула”

в ПИ № 119001 – отдел 42 „н”, местността
„Маденя”, землище с.Стара река, община Сливен.

№ 211 от 22. 07. 2014 год.

“Преустройство на съществуващи помещения от сграда за в УПИ VІ -“За търговия, услуги и ресторант”, кв.316
обществено обслужване на три етажа с мансарда” по плана на ЦГЧ -гр.Сливен, ул.”Славянска” №13,
67338.549.116 по КК на гр.Сливен.
имот с идентификатор

№ 212 от 28. 07. 2014г.

„Вилна сграда - пристройка и преустройство”

в УПИ V-3295,224, кв.242, местността „Андреева
чешма”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землището на гр.Сливен.

№ 213 от 29. 07. 2014 год.

“Преустройство на тавански етаж в жилище“,

сграда с идентификатор 67338.540.348.1 по КК на
гр.Сливен, кв.514 на кв.”Клуцохор”, ул.”Текстилец”
№5, вх.А

№ 214 от 29. 07. 2014 год.

“Преустройство на партерен етаж в жилище“,

сграда с идентификатор 67338.540.348.1 по КК на
гр.Сливен, кв.514 на кв.”Клуцохор”, ул.”Текстилец”
№5, вх.А

№ 215 от 31. 07. 2014 г.

“Заведение за бързо хранене” в

УПИ ІІІ–„За обществено обслужване”, кв.575 на
ЖК”Българка”, гр.Сливен.

№ 216 от 04. 08. 2014 г.

„Магазин за хранителни стоки”

в УПИ ІV, кв.15 по плана на с.Калояново, община
Сливен.

№ 217 от 04. 08. 2014г.

„Ограда”

на УПИ ІІ-36, кв.4 по плана на с.Новачево, община
Сливен

№ 218 от 06. 08. 2014 год.

“Преустройство на съществуващо
зъботехническа лаборатория”

помещение

в в УПИ І-5770, кв.316 по плана на ЦГЧ, гр.Сливен,
ул.”Славянска” №7

№ 219 от 06. 08. 2014 год.

“Преустройство на общо помещение в шивашко ателие”

№ 220 от 07. 08. 2014г.

„Светофарна уредба на кръстовище на ул.”Хаджи Димитър” кръстовище на ул.”Хаджи Димитър” с бул.”Христо
с бул.”Христо Ботев”, гр.Сливен;
Ботев”, гр.Сливен;

№ 221 от 08. 08. 2014 год.

“Ремонт на покрив”

бл.10 вх.В в УПИ І-„За комплексно жилищно
строителство, КОО и благоустрояване”, кв.587 на
ЖК”Сини камъни”, гр.Сливен

в ПИ 262, кв.696 по плана на кв.”Комлука”гр.Сливен,
ул.„Великокняжевска”
№
103,
гр.Сливен,
сграда
с
идентификатор
67338.511.111.1 по КК

№ 222 от 08. 08. 2014 год.

“Жилищна сграда с обекти за търговия и стопанска дейност” в УПИ ХІ-104, кв.435 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, бул.”Христо Ботев” №20

№ 223 от 11. 08. 2014год.

„Основен ремонт и реконструкция на Зала"Сливен"

- част от ПИ 5239 в УПИ І, кв.144 ЦГЧ на
гр.Сливен, сграда с идентификатор 67338.534.23.1
по Кадастралната карта на гр.Сливен.

№ 224 от 14. 08. 2014 год.

“Пристройка - тераса и навес към съществуващо жилище”,

находящо се в УПИ V - 33, кв.5 по плана на
кв.”Речица”- гр.Сливен, ул.”Драва” №53.

№ 225 от 19. 08. 2014 год.

“Ремонт на покрив”

в УПИ Х-69, кв.393 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.„Трифон войвода” №21, имот с
идентификатор 67338.526.69.1 по КК на гр.Сливен

№ 226 от 20. 08. 2014г.

“Автосервиз”

в УПИ ХLVІ, кв.22а на „Промишлена зона”,
гр.Сливен - имот с идентификатор 67338.603.129
по КК на гр.Сливен

№ 227 от 20.08. 2014г.

Преместваем обект за търговия и услуги – павилион/фургон в УПИ V, кв.75 по плана на ”Промишлена зона”,
3/7м
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.606.31 по КК
на гр.Сливен

№ 228 от 22. 08. 2014г.

„Цех за мебели”

в ПИ 67338.302.100 в м.”Асеновско дефиле”,
гр.Сливен

№ 229 от 29. 08. 2014г.

“Жилищна сграда”

в УПИ ХІ, кв.5 по плана на с.Изгрев, община
Сливен

№ 230 от 01. 09. 2014 год.

“Ажурна ограда”

по регулационните линии на УПИ ХХVІІІ-290, кв.2
по плана на кв.”Ново село-изток”, гр.Сливен,
ул.”Любомир
Милетич”
№10,
имот
с
идентификатор 67338.522.290 по КК.

№ 231 от 02.09. 2014г.

„Скарна предкамера на биогориво към съществуваща в УПИ VІ-„за топлофикация”
инсталация за производство на топлоенергия – ЕК 2”
„Промишлена зона”, гр.Сливен.

№ 232 от 16. 09. 2014год.

„Жилищна сграда”

в

кв.21

на

в НУПИ ХІІ-394, кв.32 по плана на с.Самуилово,
община Сливен

Разрешение за строеж
№ 233 от 16. 09. 2014год.
№ 234 от 16. 09. 2014год.
№235 от 16. 09. 2014 год.

№ 236 от 18. 09. 2014год.
№ 237 от 18. 09. 2014 год.

№ 238 от 19. 09. 2014год.

№ 239 от 19. 09. 2014год.

№ 240 от 24. 09. 2014 год.

№ 241 от 24. 09. 2014год.

№ 242 от 25. 09. 2014год.

Възложител

Обект

Местонахождение

„Стопанска постройка”

в УПИ І-145, кв.14 по плана на с.Желю войвода,
община Сливен

„Гараж за два автомобила”

в УПИ ХV-125, кв.14 по плана на с.Глушник,
община Сливен.

“Жилищна сграда на три етажа с използваемо подпокривно в УПИ V-110,114, кв.123 по плана на ЦГЧ пространство и гараж в партера”
гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.532.272
по КК на гр.Сливен, ул.„Неофит Бозвели” № 24.
„Стопанска постройка - навес”

в УПИ ІХ-220, кв.33 по плана на с.Тополчане,
община Сливен.

“Пристройка на два етажа към съществуваща жилищна имот с пл.№150, попадащ в УПИ ХІ–150, 151,
сграда”
кв.427 по плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен,
ул.”Пейо Яворов” №28
„Вилна сграда - пристройка с преустройство и надстройка”

в УПИ ІІ-4356, кв.75, м. „Орта синур”, селищно
образувание „Изгрев”, землище гр.Сливен, ПИ
67338.406.424 по КК.

„Стопанска постройка - склад”

в УПИ VІ-4401, 4796, кв.78, местността „Орта
синур”, селищно образувание „Изгрев”, землище
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.406.597 по

“Ажурна ограда”

по регулационните линии на УПИ І кв.670 по плана
на спортен парк ”Юнак”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.557.136 по КК на гр.Сливен.

„Нова ТКМ и изтегляне на оптични и коаксиални кабели на в УПИ ІІІ , кв.527 на ЦГЧ , гр.Сливен
електронна съобщителна мрежа на „Близу медия енд
Броудбенд”ЕАД
„Вилна сграда за временно обитаване” – етапно изпълнение

в НУПИ 1566, кв.36, местността „Среди дол”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен.

„Склад, навес и офис към дърводелска работирница”

в ПИ № 100005, м. „Стопански двор-север”,
землището на с.Блатец, община Сливен с НТП
„Дърводелска работилница”.

№ 244 от 26. 09. 2014г.

„Автосервиз”

в УПИ ІХ-491, кв.58 по плана на с.Самуилово,
община Сливен.

№ 245 от 26. 09. 2014 г.

„Магазин за промишлени стоки"

в УПИ VІ-За КОО, кв.219, кв.„Клуцохор” по плана
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.541.54 по
КК.

№ 243 от 25. 09. 2014г.

№ 246 от 26. 09. 2014 год.

“Преустройство на съществуваща нежилищна сграда в ПИ 217, в УПИ ХІV, кв.374 по плана на кв.”Ново
заведение за бързо хранене”
село”, гр.Сливен, бул.”Панайот Хитов” № 11

№ 247 от 26.09. 2014 год.

„Открита лятна кухня – барбекю” и „Ограда”

№ 248 от 30. 09. 2014г.

№ 249 от 30. 09. 2014г.

№ 250 от 01. 10. 2014 г.

в УПИ І-2890,9643, кв.215, местността „Сухата
чешма”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землището на гр.Сливен.

„Преустройство на съществуваща базова станция в базова в УПИ І-493, кв.31 на гр.Кермен,
станция с честотен обхват 900-2100МНz на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД
SLV0009.А001”
“Преустройство на съществуваща базова станция в базова в сграда с идентификатор 67338.601. 147.1,
станция с честотен обхват 900-2100МНz на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД – находяща се в УПИ ІІІ, кв.12 по плана на
SLV 0004.А003 – „DINAMO”
„Промишлена зона”, гр.Сливен
„Магазин за пакетирани хранителни стоки и тестени изделия" в УПИ VІ-За КОО, кв.219, кв.„Клуцохор” по плана
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.541.54 по
КК.

№ 251 от 02. 10. 2014г.

„Текущ ремонт, модернизация и монтаж на ново в УПИ VІІ-„за хранително-вкусова промишленост”,
технологично оборудване на съществуваща производствена кв.11 по плана на „Промишлена зона”, гр.Сливен,
сграда – млекопреработвателно предприятие”
имот с идентификатор 67338.601.58 по КК на
гр.Сливен.

№ 252 от 06. 10. 2014 год.

“Жилищна сграда на два етажа”

в УПИ ІV-337, кв.524 по плана на кв.„Комлука” гр.Сливен, ул.„Борис Търновски” № 15, имот с
идентификатор 67338.510.337 по КК на гр.Сливен

„Реконструкция на собствена оптична мрежа”

в УПИ ІІІ , кв.152 по плана на ЦГЧ , гр.Сливен

№ 254 от 07. 10. 2014 год.

№ 253 от 06. 10. 2014год.

“Жилищна сграда на един етаж“.

в УПИ ХІХ-129, кв.26 на кв.”Комлука”,
ул.”Гребенец” №24, имот с идентификатор
67338.505.129 по КК на гр.Сливен

№ 255 от 07. 10. 2014 год.

“Жилищна сграда за етапно изграждане” и „Ограда”

в УПИ І-116, кв.42 на кв.„Комлука” - гр.Сливен,
ул.„Аспарух” № 5, имот с идентификатор
67338.507.144 по КК на гр.Сливен

№ 256 от 08. 10. 2014год.

„Стопанска постройка – склад за инвентар и отоплителни в УПИ VІІІ-1197, кв.21, местността „Градището”,
материали”
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен

№ 257 от 08. 10. 2014 г.

„Лека ограда от мрежа”

на ПИ с идентификатор 67338.8.54 с НТП „Друг вид
нива” в местността „Рамануша”, землището на
гр.Сливен.

№ 258 от 08. 10. 2014 г.

„Лека ограда от мрежа”

на ПИ с идентификатор 67338.8.52 с НТП „Друг вид
нива” в местността „Рамануша”, землището на
гр.Сливен.
на ПИ с идентификатор 67338.8.51 с НТП „Друг вид
нива” в местността „Рамануша”, землището на
гр.Сливен.

№ 259 от 08. 10. 2014 г.

„Лека ограда от мрежа”

№ 260 от 08. 10. 2014г.

„Разширение на пакетираща линия, експедиция и нови в ПИ 501025 с НТП „Складова база за зърнени
силозни клетки за гранулиран фураж - пристройка към храни и произв.на комбинирани фуражи”, бивш
съществуващо фуражно предприятие”
стоп.двор, земл.с.Калояново, общ.Сливен

№ 261 от 09. 10. 2014г.

„Спортна площадка”

- УПИ ІІ-„За обществено обслужване, жилищно
застрояване и търговия”, кв.673 по плана на
спортен парк „Юнак”, гр.Сливен

№ 262 от 10. 10. 2014 год.

“Еднофамилна жилищна сграда на един етаж”

в УПИ ХІІ - 330, кв.45 /стар УПИ ХІІІ-348 в кв.29/ по
плана на кв.”Речица”, гр.Сливен, ул.”Михаил
Греков” №12.

№ 263 от 10. 10. 2014 год.

„Преустройство на съществуващо жилище в офис”

в УПИ ІІ”, кв.144 на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Г.С.Раковски” № 20, вх.Б, ап.14, обект с
идентификатор 67338.534.24.1.14 по КК

№ 264 от 10. 10. 2014г.

109бр. павилиони 39 места за микробуси и 13 за леки
автомобили с алеи между тях позволяващи достъп с леки
автомобили и посетители пешеходци, 1бр. павилион за КПП,
20бр. химически тоалетни паркинг с 25 места за персонал и с
23 места – за посетители,

УПИ ІІІ–„За обществено обслужвани и атракцион”,
кв.674, спортен парк „Юнак”, гр.Сливен

№ 265 от 15. 10. 2014г.

“Жилищна сграда с магазин за промишлени стоки и в УПИ ІV-51, кв.482 по плана на кв.”Даме
автомивка”
Груев”,гр.Сливен,
имот
с
идентификатор
67338.563.51 по КК на гр.Сливен

№ 266 от 15. 10. 2014г.

временен преместваем обект за обществено обслужване – пред УПИ ІІ, кв.13 по плана на ”Промишлена зона”,
2бр. павилиони с размери 3/2,40м и площ 7,20кв.м
гр.Сливен,

№ 267 от 16. 10. 2014 год.

№ 268 от 16. 10. 2014г.
№ 269 от 16. 10. 2014 г.

“Магазин за хранителни стоки“

в УПИ ІІІ, кв.622 по плана на кв.”Дружба”, имот с
идентификатор 67338.559.102 по КК на гр.Сливен.

временен преместваем обект за обществено обслужване – пред УПИ ІІ, кв.13 по плана на ”Промишлена зона”,
павилион с размери 3/2,40м и площ 7,20кв.м
гр.Сливен,
„Механичен цех - преустройство на съществуваща сграда"

в ПИ с идентификатор 67338.464.13 по КК с НТП
„За складова база”, кв.464 по плана на
кв.„Дебелата кория”, гр.Сливен

№ 270 от 20. 10. 2014год.

„Пазар за плодове и зеленчуци”

в УПИ VІІІ- „За търговия и обществено
обслужване”, кв.592 по плана на ЖК„Сини камъни”,
гр.Сливен

№ 271 от 22. 10. 2014 год.

“Триетажна жилищна сграда”

в УПИ ІІ - 283, кв.126 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Антим І” №6А, имот с идентификатор
67338.514.283 по КК на гр.Сливен. .

№ 272 от 22. 10. 2014г.

„Обект за търговска дейност"

в УПИ VІ-За КОО, кв.219, кв.„Клуцохор” по плана
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.541.54 по
КК.

№ 273 от 27.10. 2014г.

№ 274 от 27. 10. 2014г.

Преместваем обект за търговия и услуги – павилион с УПИ ХVІІ, кв.23 по плана на ”Промишлена зона”,
размери до 12/4м
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.603.229 по
КК
„Реконструкция на собствена оптична мрежа”

в УПИ І , кв.301 по плана на ЦГЧ , гр.Сливен

“Ремонт на покрив на жилищна сграда”

в УПИ ХVІІ-100, кв.122 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Георги Гюлмезов” №2.

№ 276 от 31. 10. 2014 г.

„Стопанска постройка - склад”

в УПИ ХІІІ-29, кв.6 по плана на с.Глуфишево,
община Сливен.

№ 277 от 31. 10. 2014г.

„Жилищна сграда”

в ПИ с идентификатор 81387.4.23 по КК,
местността
„Касъмово”,
землището
на
с.Чинтулово, община Сливен.

„Стопанска постройка - навес за селскостопанска техника”

в УПИ VІІІ-228, кв.34 по плана на с.Николаево,
община Сливен.

№ 275 от 31. 10. 2014 год.

№ 278 от 31. 10. 2014 г.
№ 279 от 31. 10. 2014год.

№ 280 от 03. 11. 2014г.

№ 281 от 04. 11. 2014 год.

Изграждане на оптична електронна съобщителна мрежа FTTh в ЖК „Даме Груев” на гр.Сливен
на VІVАСОМ и MTEL” в ЖК „Даме Груев” на гр.Сливен
“Водоснабдяване на кв.2а от кв.”Ново село-изток” и на
м.Хисарлъка”, м.”Среди дол” и м.”Градището” от СО”Изгрев”,
землище на гр.Сливен”, подобекти: „Напорен водоем и ПС ІІри подем” в УПИ ІІ-967 кв.24, „Тласкател до напорен водоем” и
“Главни клонове средна и висока зона”

в границите на м.Хисарлъка”, м.”Среди дол” и
м.”Градището” от СО”Изгрев”, землище на
гр.Сливен и в регулационните граници на кв.2 от
кв.”Ново село-изток”

Фотоволтаична инсталация до 30 кW”

„върху сграда с идентификатор 67338.504.73.1,
попадаща в УПИ ІІІ-73, кв.93 по плана на
кв.”Комлука”, ул.”Асеновска” № 33, гр.Сливен

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж
№ 282 от 04. 11. 2014 год.

Възложител

Обект
“Магазин за хранителни стоки”

Местонахождение
в УПИ ХХІІ–140, отреден „за КОО”, кв.46 по плана
на кв.”Речица”, гр.Сливен, ул.”Михаил Греков” №8,
имот с идентификатор 67338.703.495 по КК

№ 283 от 05. 11. 2014г.

павилион за продажба на вестници, списания, тютюневи в североизточния край на УПИ Х, кв.34 по плана на
изделия, безалкохолни напитки и POS-терминал за работа с ”Промишлена зона”, гр.Сливен,
фишове на „Спортен тотализатор” с площ от 12,8кв.м,

№ 284 от 05. 11. 2014год.

„Православна църква”

№ 285 от 11. 11. 2014год.

„Цех за механична обработка на изделия и детайли от метал - в ПИ с идентификатор 14275.610.582 по КК с НТП
преустройство и пристрояване на съществуващи сгради”
„За производствена и складова дейност”, бивш
стопански двор, землището на с.Гавраилово,
община Сливен

№ 286 от 11. 11. 2014 год.

„Преустройство в жилище на съществуващо таванско в УПИ I, кв.289 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
помещение”
ул.”Тодор Икономов” №3, сграда 67338.551.16.5 по
КК на гр.Сливен.

№ 287 от 17. 11. 2014год.

„Реконструкция на детска площадка”

в УПИ ІІ –„за спортни цели” в кв.615 по плана
ЖК”Дружба”, гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.560.70 по КК.

№ 288 от 24. 11. 2014 год.

в УПИ ІІІ-„ за православен храм и озеленяване”,
кв.675 на парк „Юнак” - гр.Сливен, идентификатор
67338.557.73 по КК

„Механичен цех – пристройка с преустройство"

в ПИ с идентификатор 67338.464.27 по КК с НТП
„За производствена и складова дейност”, кв.464 по
плана на кв.„Дебелата

№ 289 от 24. 11. 2014год.

„Отводняванес.Тополчане – дренажна канализация”

по улица 23-А, от о.т.235 до о.т.234 в с.Тополчане,
община Сливен”

№ 290 от 25.11.2014год.

„Изтегляне на оптични и коаксиални кабели за електронната в кв.”Република” и кв."Кольо Фичето" на гр.Сливен
съобщителна мрежа на „Близу медия енд Броудбенд”ЕАД в
съществуваща ТКМ на „БТК”ЕАД”

№ 291 от 27. 11. 2014год.

„Реконструкция на детска площадка”

№ 293 от 02. 12. 2014год.

“Лека конструкция - зимна градина, върху тераса към находящ се в УПИ ІV- 29, отреден „За КОО,
апартамент”,
търговия и жилища”, кв.156 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Генерал Столипин” №26, ап.4,
сграда с идентификатор 67338.531. 29.6 по КК на
гр.Сливен.

№ 294 от 02. 12. 2014г.

„Вентилационна инсталация на част от първи етаж на в УПИ І, кв.526 по плана на кв.„Клуцохор”,
съществуваща административна сграда
гр.Сливен, бул.”Стефан Караджа” №10

№ 295 от 03.12. 2014г.

№ 296 от 03. 12. 2014г.

№ 297 от 03. 12. 2014год.

№ 298 от 03. 12. 2014год.
№ 299 от 03. 12. 2014год.

№ 300 от 04. 12. 2014г.

№ 301 от 08. 12. 2014г.

в УПИ ІІІ „за озеленяване” в кв.86 по плана
кв”Комлука”, гр.Сливен.

“Базова станция № 5064 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ”ЕАД

”, в бл.12 вх.Б на кв.„Клуцохор”, в УПИ І”, кв.221 на
кв.„Клуцохор”, гр.Сливен, сграда с идентификатор
67338.541.19.2 по КК

“Основен ремонт на съществуваща жилищна сграда”

в УПИ ІІІ-210, кв.494 на кв.”Даме Груев” на
гр.Сливен, ул.„Кръстю Пастухов” №3, ПИ с
идентификатор 67338.563.210 по КК.

„Преустройство на съществуваща базова станция в базова намираща се в ПИ № 132004, местността „Дядо
станция с честотен обхват 900-2100МНz на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД Манов дол”, землището на с.Горно Александрово,
SLV0005.А001 „Gorno Aleksandrovo”,
община Сливен
„Ограда”

на УПИ І-95 и УПИ ІІ-95, кв.7 по плана на
с.Глуфишево, община Сливен

„Открит плувен басейн”

в ПИ с идентификатор 30990.29.253 по КК,
местност „Япраклий”, землище на с.Злати войвода,
община Сливен

„Частична реконструкция на мрежа НН от въздушен извод на кв.501 и кв.502, м.”Погреби” по плана на гр.Сливен
нов КРШ, присъединен към УНН на ТП”СМК-2”,
БКТП 20/0,4кV - 1х800кVА” и „Ел.кабели 20кV за захранване на „в УПИ ХХХVІІ –„за ТП”, кв.11 по плана на
БКТП”
Промишлена зона , гр.Сливен”.

№ 302 от 08. 12. 2014год.

„Стопанска постройка - склад”

в УПИ ХХІ-111, кв.19 по плана на с.Крушаре,
община Сливен

№ 303 от 10. 12. 2014 год.

“Магазин за хранителни стоки, плодове и зеленчуци“

в УПИ ІІ, кв.192 по плана на кв.”Клуцохор”, имот с
идентификатор 67338.542.29 по КК на гр.Сливен.

№ 304 от 12. 12. 2014 год.

„Преустройство на съществуващо ателие в жилище”

в ПИ с идентификатор 67338.549.20 по КК на
гр.Сливен, попадащ в УПИ ІІ - „За жилищно
строителство, борса, търговия и услуги,
ресторант”, кв.316 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Славянска” №5, ателие №1

№ 305 от 12. 12. 2014 год.

“Сладкарница със собствено производство и кафе-аперитив” в УПИ VІ - 367, кв.60 на кв.”Речица” - гр.Сливен,
ул.”Св.Иван Рилски” №1а, имот 67338.702.367 по
КК.

№ 306 от 12. 12. 2014год.

„Пътна връзка с път І-7 за ПИ № 000601 при км233+450”

в местността „Мараша”, землище на с.Горно
Александрово, община Сливен

„Детска площадка за игри на деца от 3 до 12 години ”

в УПИ І, кв.40 по плана кв.”Надежда”, гр.Сливен.

„Реконструкция въздушна мрежа НН в м.”Погреби”, „Кабел
1кV за въздушна мрежа НН в м.”Погреби” от ТП”СМК-2” в ЖК
"Дружба",

в регулационните граници на гр.Сливен

№ 308 от 16. 12. 2014 год.

Разделяне на апартамент в две самостоятелни жилища”,

„в сграда с идентификатор 67338. 514.185 по КК на
гр.Сливен, попадаща в УПИ І- „За жилищно
строителство, магазини, трафопост и
благоустрояване”, кв.114 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Елисавета Багряна” №1, вх.А, ап.4.

№ 309 от 16. 12. 2014 год.

“Тераса към съществуващо жилище”,

в ПИ 6579 в УПИ І-„За жилищно строителство”
кв.326 по плана на кв.”Република”, гр.Сливен,
обект с идентификатор №67338.516.222.1.8 по КК

№ 310 от 16.12. 2014г.

„Монтиране на съоръжение – очистваща инсталация за
твърди частици, на водогреен котел”

в УПИ VІ за „Топлофикация”ООД” в кв.21 по плана
на „Промишлена зона”, гр.Сливен.

№ 311 от 19. 12. 2014год.

„Преустройство и промяна предназначението на
съществуващи магазин и игрална зала в игрална зала за
хазартни игри”

в УПИ ІІ “За жилищна сграда с магазини”, поземлен
имот №5831, кв.527 по плана на ЦГЧ -гр.Сливен,
ул.” Братя Миладинови” №23

№ 312 от 19. 12. 2014год.

“Преустройство и промяна предназначението на част от
съществуваща игрална зала в зала за хазартни игри/казино”

в УПИ ІІ “За жилищна сграда с магазини”, поземлен
имот №5831, кв.527 по плана на ЦГЧ -гр.Сливен,
ул.” Братя Миладинови” №23

№ 313 от 23. 12. 201 4год.

„Казан за варене на ракия - реконструкция”

в ПИ № 048065, местността „Горна ада”,
землището на с.Самуилово, община Сливен.

№ 314 от 23. 12. 201 4год.

„Пансион за стари хора с обслужваща сграда”

в УПИ ІІ-248, кв.55 по плана на с.Горно
Александрово, община Сливен

№ 315 от 23. 12. 2014год.

„Склад на едро на лекарствени средства - преустройство на
част от съществуваща сграда”

в УПИ І-За търговия, кв.16, ПИ 81387.501.300 по КК
на с.Чинтулово,

№ 316 от 29. 12. 2014год.

„Реконструкция на съществуваща канална мрежа”; „Сградни
отклонения към собствена оптична мрежа”

в ЖК „Дружба” на гр.Сливен

№ 307 от 12. 12. 2014год.
№ 307 от 16. 12. 2014г.

2015г.
№ 1 от 05. 01. 2015г.

„БКТП 20/0,4кV - 1х800кVА”; „Ел.кабелно захранване 20кV на в УПИ ХІІ, кв.23 по плана на Промишлена зона ,
БКТП”
гр.Сливен”.

№ 2 от 07. 01. 2015год.

“Жилищна сграда на два етажа”

в УПИ VІ-117, кв.238 по плана на кв.„Клуцохор” гр.Сливен, ул.„17-януари” № 23а, имот с
идентификатор 67338.537.117 по КК на гр.Сливен

№ 3 от 07. 01. 2015 год.

“Ограда”

в УПИ VІ-16, кв.605 по плана на ЖК”Дружба”,
гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.558.16 по
КК.

№ 4 от 07.01.2015г.

„Ограда”

на УПИ ХХХVІІІ-„За складове на нехранителни
стоки, други материали и трафопост” в кв.20 по
плана „Промишлена зона”, гр.Сливен

№ 5 от 07.01.2015г.

“Изграждане на ограда”.

в УПИ ІV-349,158 в кв.691 по плана на кв.”Ново
село”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.401.415 по Кадастралната карта

№ 6 от 08. 01. 2015г.

в УПИ І-„за комплексно жилищно строителство и
„Изграждане площадка за игра на деца на възраст от 3 до 12
трафопост” в кв.471 по плана на кв.”Даме Груев”,
години”
гр.Сливен

№ 7 от 08. 01. 2015г.

„Изграждане площадка за игра на деца на възраст от 3 до 12 в УПИ І-„за жилищно строителство и трафопост” в
години” юг, гр.Сливен
кв.709 по плана на кв.”Стоян Заимов”-

№ 8 от 09. 01. 2015 год.

обект с идентификатор 67338.532.216.4.20 по КК,
„Ателие за химическо чистене - промяна предназначението на находящ се в сграда с идентификатор 67338.532.
съществуващ търговски обект”
216.4 на пл.„Васил Левски” № 7, попадаща в УПИ ІІ
кв.149 по плана на ЦГЧ - Сливен.

№ 9 от 12. 01. 2015г.

„Изграждане площадка за игра на деца на възраст от 3 до 12 в УПИ І-„за детска площадка и озеленяване” в
години”
кв.366 по плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен

№ 10 от 12. 01. 2015г.

в УПИ ІІІ-„за жилищни сгради, гаражи и
„Изграждане площадка за игра на деца на възраст от 3 до 12
обществено обслужване” в кв.343 по плана на
години”
кв.”Кольо Фичето”, гр.Сливен

№ 11 от 13. 01. 2015г.

УПИ Х, кв.34 по плана на ”Промишлена зона”,
преместваем обект за търговия и услуги - павилион с размери
гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.604.148 по
до 3,5/4,3м,
КК,

№ 12 от 16. 01. 2015 год.

“Преустройство на съществуваща сграда в център за в УПИ ІІ-„За обществено обслужване”, кв.328 по
рехабилитация и интеграция на незрящи”
плана на кв.”Република”, гр.Сливен.

№ 13 от

в ПИ с идентификатор ПИ 67338.35.73 по КК,
„Склад за строителни материали” – етап от „Складова база за
местността „Сливенски кър”, землището на
строителни материали”
гр.Сливен.

19. 01. 2015 год.

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

№ 14 от 19. 01. 2015год.

№ 15 от 19. 01. 2015 год.
№ 16 от 19. 01. 2015год.

Възложител

Обект

Местонахождение

„Ограда”

на УПИ ІV-3340, кв.246, ПИ с идентификатор
67338.415.644 по КК в местността „Андреева
чешма”, селищно образувание „Изгрев”,
землището на гр.Сливен.

„Гараж - навес”

в УПИ І, кв.8 по плана на с.Малко Чочовени,
община Сливен.

„Комплекс за социални услуги за възрастни хора - в УПИ І, кв.30 по плана на гр.Кермен, община
преустройство на съществуваща сграда” изграждане
Сливен – етапно

№ 17 от 20. 01. 2015г.

„Изграждане площадка за игра на деца на възраст от 3 до 12 в УПИ --ІІ-„За озеленяване”, кв.73 по плана
години”
кв.”Речица”, гр.Сливен.

№ 18 от 20. 01. 2015г.

в УПИ І-„За социални дейности, кметство, детска и
„Изграждане площадка за игра на деца на възраст от 3 до 12 женска консултация, поликлиника, ОДЗ и здравногодини”
образователен център”, кв.40 по плана
кв.”Надежда”, гр.Сливен.

№ 19 от 21. 01. 2015 год.

“Склад за производствен инвентар”

в УПИ ІV-405, кв.76 по плана на кв.”Речица”гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.703.405 по
КК на гр.Сливен. .

№ 20 от 21. 01. 2015год.

„Автосервиз”

в УПИ ІІ-4057 - „За обществено обслужване и
автосервиз”, кв.506, м.„Погребите”, по плана на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.420.251 по
КК

„Жилищна сграда”

в ПИ № 000045 с предназначение „Вилно селище”,
местността „Гермелика, землището на с.Малко
Чочовени, община Сливен

N- 22 от 22. 01. 2015 год.

„Преустройство в жилище на съществуващ офис”

в УПИ ІV-39, кв.287 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Райко Даскалов” № 7, обект с идентификатор
67338.551.39.1.11 по КК на гр.Сливен

№ 23 от 23. 01. 2015 год.

„Разширение на Епархийски девически манастир „Св.Илия”

в ПИ с идентификатор 81387.66.4 по КК,
местността „Тикята”, землището на с.Чинтулово,
община Сливен.

№ 24 от 23. 01. 2015год.

„Пет бунгала върху съществуващи фундаменти”
идентификатори 67338.303.142.1, 2, 3, (4+5) и (10+11)

№ 21 от 21. 01. 2015год.

№ 25 от 23. 01. 2015г.

„Ограда”

с

в ПИ с идентификатор 63338.303.142 с НТП „За
туристическа база, хижа” по КК на местността
„Карандила”, землището на гр.Сливен
на УПИ І-„За складова база за нехранителни стоки”
в кв.17 по плана „Промишлена зона”, гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.602.137 по КК

N-26 от 26. 01. 2015 год.

в УПИ ІV-203, кв.37 по плана на кв.”Речица”,
“Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда” гр.Сливен, ул.”Здравец” №3, имот с идентификатор
67338.701.203 по

№ 27от 27. 01. 2015 год.

Преустройство на съществуващи помещения в предприятие “ в УПИ ІІІ-57, „За магазин”, кв.586 по плана на
за производство на кулинарни изделия”
ЖК”Сини камъни”, гр.Сливен.

№ 28 от 02. 02. 2015 год.

“Магазин за електроматериали”

№ 29 от 02. 02. 2015г.

в УПИ І–„За комплексно жилищно строителство,
КОО и благо-устрояване”, кв.594 по плана на
ЖК”Сини камъни”, гр.Сливен.

в УПИ VІ-„За комплексно жилищно строителство,
„Изграждане площадка за игра на деца на възраст от 3 до 12
КОО и благоустрояване” в кв.599 на ЖК”Сини
години”
камъни”, гр.Сливен

№ 30 от 05. 02. 2015 год.

„Навес – покрито паркомясто”

в УПИ І-261, кв.29 по плана на с.Самуилово,
община Сливен.

№ 31 от 05. 02. 2015год.

„Изграждане на ограда”

на ПИ с идентификатор ПИ 67338.35.73 по КК в
местността „Сливенски кър”, землището на
гр.Сливен.

№ 32 от 10. 02. 2015 год.

“Пристройки на един етаж към съществуващ супермаркет”

в УПИ І–„За обществено обслужващи сгради и
търговия”, кв.553 по плана на ЖК”Българка”,
гр.Сливен

№ 33 от 12. 02. 2015 год.

в ПИ с идентификатор 47980.36.226 по КК,
„Рибарник за промишлено производство на риба със
м.„Могилите”, землище на с.Мечкарево, община
складова и битова част”
Сливен

№ 34 от 12. 02. 2015год.

„Казан за изваряване на ракия”

в ПИ № 000642, предназначен „За казан за ракия”,
землището на с.Скобелево, община Сливен.

N- 35 от 16. 02. 2015 г.

“Надстрояване на съществуваща жилищна сграда”,

находяща се в УПИ VІІІ–281/стар пл.№7907,
кв.149/, кв.417 по плана на кв.”Ново село”,
ул.”Игликина поляна” № 39

N- 36 от 19. 02. 2015 год.

“Плътна ограда”

на УПИ V-281 /стар пл. №1000/, кв.86 по плана на
кв.”Речица” - гр.Сливен, ул.”Атанас Николов” № 4 с
идентификатор на имота 67338.701.281 по КК на
гр.Сливен.

№ 37 от 24. 02. 2015 год.

“Плътна и ажурна ограда”

на УПИ І -„За мемориален гробищен парк и
разширение на гробищен парк”, кв.109 по плана на
кв.”Речица” - гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.701.450 по КК

№ 38 от 26. 02. 2015год.

„Ограда”

в УПИ ХІІІ-58, кв.4 по плана на с.Чинтулово,
община Сливен, ПИ с идентификатор 81387.501.58
по КК.

№ 39 от 26. 02. 2015год.

„Ограда”

на УПИ Х-30 и УПИ І-30, кв.1 по плана на
с.Тополчане, община Сливен

№ 40 от 26. 02. 2015 год.

„Обслужваща сграда към футболно игрище” и „Ограда” – за в УПИ І-стадион, кв.69 по плана на с.Самуилово,
етапно изпълнение
община Сливен

№ 41 от 27. 02. 2015год.

„Оптична кабелна линия „102-10/ТШ2-122-102/ТШ1” - част „102- в ПИ № 000039, находящ се в землището на
10/ТШ2-101/ТШ1”
с.Старо село, община Сливен

№ 42 от 27. 02. 2015 год.

„Вилна сграда – ремонт и реконструкция” – сграда с в ПИ с идентификатор 67338.303.149, местността
идентификатор 67338.303.149.3
„Карандила”, зелището на гр.Сливен

№ 43 от 27. 02. 2015 год.

„Лятна кухня – пристройка към съществуваща масивна в УПИ ІХ-88, кв.13 по плана на с.Гергевец, община
сграда”
Сливен

№ 44 от 27. 02. 2015 год.

„Еднофамилна жилищна сграда на три етажа със сутерен”

№ 45 от 06. 03. 2015год.

„Пристройка към съществуващ цех за производство на хляб
в УПИ ХVІІІ-48 в УПИ ХІХ-„За стопанска дейност”,
и закуски” и „Разширение на цех за производство на хляб” –
кв.5 по плана на с.Николаево, община Сливен
етапно изпълнение,

№ 46 от 09. 03. 2015г.

в УПИ І- „За комплексно жилищно строителство”,
”Базова станция – SLV 016, от далекосъобщителна мобилна
кв.469 по плана на гр.Сливен, върху сграда с
мрежа на „Булсатком”АД”
идентификатор 67338. 564.8.4 по КК на гр.Сливен.

№ 47 от 09. 03. 2015г.

в УПИ VІІ-„за хранително-вкусова промишленост”,
„Реконструкция, модернизация и ново технологично
кв.11 по плана на „Промишлена зона”, гр.Сливен,
оборудване на съществуваща производствена сграда –
имот с идентификатор 67338.601.58 по КК на
млекопреработвателно предприятие”
гр.Сливен.

№ 48 от 11. 03. 2015год.

„Фотоволтаична инсталация - 30 кW”

№ 49 от 11. 03. 2015 год.

в УПИ ХVІІІ-79 в кв.433 на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Мур” №26, имот с идентификатор
67338.530.79

в УПИ ІІІ-136, кв.23 по плана на с.Глуфишево,
общ.Сливен

„Основен ремонт на сграда за гости” – сграда с идентификатор в ПИ с идентификатор 67338.303.75, местността
67338.303.75.21
„Карандила”, землището на гр.Сливен

№ 50 от 11. 03. 2015год.

в ПИ с идентификатор 14275.610.589, отреден „За
„Цех за производство на пелети от дървена биомаса – производство на пелети от дървена биомаса”,
реконструкция на съществуваща сграда и открит навес”
бивш стопански двор, землище на с.Гавраилово,
община Сливен

№ 51 от 11. 03. 2015 год.

„Казан за изваряване на ракия”

№ 52 от 12. 03.2015г.

” в УПИ І- „За КЖС, КОО и благоустрояване”,
Базова станция – SLV 007, от далекосъобщителна мобилна кв.587 по плана на гр.Сливен, върху сграда с
мрежа на „Булсатком”АД”
идентификатор 67338. 523.102.2 по КК на
гр.Сливен.

№ 53 от 12. 03. 2015г.

” в УПИ VІІ- „За жилищно строителство, магазин,
”Базова станция – SLV 008, от далекосъобщителна мобилна благоустрояване и озеленяване”, кв.388 по плана
мрежа на „Булсатком”АД „
на гр.Сливен, върху сграда с идентификатор
67338. 526.10.6 по КК на гр.Сливен.

№ 54 от 12. 03. 2015г.

в бл.21 вх.Д на ЖК„Дружба”, поподащ в УПИ ІІ-„За
комплексно жил.строителство, КОО,
“Базова станция - SLV 004, от далекосъобщителна мобилна
благоустрояване и гаражи”, кв.620 по плана на
мрежа на „БУЛСАТКОМ”ЕАД”
ЖК„Дружба”, гр.Сливен, сграда с идентификатор
67338.560.49.1 по КК

№ 55 от 12. 03. 2015г.

“ в бл.19 вх.А на кв.„Клуцохор”, поподащ в УПИ ІІІ„За комплексно жил.строителство, КОО и
Базова станция - SLV 001, от далекосъобщителна мобилна
търговия”, кв.219 по плана на кв.„Клуцохор”,
мрежа на „БУЛСАТКОМ”ЕАД”,
гр.Сливен, сграда с идентификатор 67338.541.3.1
по КК

№ 56 от 12. 03. 2015 год.

в сграда с идентификатор 67338.531.131 по КК на
„Преустройство на съществуващо таванско помещение в гр.Сливен - ПИ 131,попадащ в УПИ V-131,132,
ателие за творческа дейност”
кв.161 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, бул.”Цар
Освободител” №41, таванско помещение 22

№ 57 от 13. 03. 2015год.

в УПИ І -„За обществено обслужване и жилищно
Пункт за тото и лотарийни игри – нов типов павилион с площ
строителство”, кв.302 на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Бр.
15.00 кв.м,
Миладинови”,

№ 58 от 16. 03. 2015 год.

“Ажурна ограда по западната и южна регулационни линии” на УПИ І-„За детска градина”, кв.431 на кв.”Ново
67338.530.38 по КК на гр.Сливен.
село”, гр.Сливен, имот с идентификатор

№ 59 от 16. 03. 2015 год.

“Реконструкция ограда по западната регулационна линия”

№ 60 от 17. 03. 2015 год.

“Реконструкция на въздушна мрежа НН от ТП”Юг” и „Кабел в регулационните граници на с. Мечкарево,
НН”
между кв.кв.31,21,30, 22 и кв.29

в УПИ ІV-156, кв.30 по плана на с.Глуфишево,
община Сливен.

на УПИ ІІІ-„За детско заведение”, кв.333 по плана
на кв.”Република”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.516.319 по КК

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 61 от 18. 03. 2015год.

„Жилищна сграда” в УПИ VІ-221, кв.30 по плана на с.Сотиря,
община Сливен

в УПИ VІ-221, кв.30 по плана на с.Сотиря, община
Сливен

№ 62 от 18. 03. 2015 год.

„Гъбарник”

в УПИ ІV-4727 - „За стопанска дейност”, кв.360,
местността „Сухата чешма”, селищно образувание
„Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.413.347 по КК

№ 63 от 18. 03. 2015год.

„Жилищна сграда – пристройка и реконструкция”

в УПИ І-291, кв.27 по плана на с.Горно
Александрово, община Сливен.

№ 64 от 18. 03. 2015год.

„Ограда”

в УПИ І-291, кв.27 по плана на с.Горно
Александрово, община Сливен.

№ 65 от 18. 03. 2015год.

„Стопанска постройка и навес-барбекю”

в УПИ ІV-2866, кв.62, местността „Орта синур”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.406.258 по
КК.

№ 66 от

„Гараж със склад и навес за селскостопанска техника”

в УПИ V-53, кв.4 по плана на с.Чокоба, община
Сливен.

№ 67 от 18. 03. 2015 год.

“Ремонт на покрив”

в ПИ 152 /стар пл.№2330/, кв.34 по плана на
кв.”Комлука”- гр.Сливен, ул.”Булаир” № 82,
гр.Сливен, сграда с идентификатор
67338.501.152.1 по КК

№ 68 от 18. 03. 2015 год.

„Гараж със складове”

в УПИ Х-197, кв.212 по плана на кв.”Клуцохор”,
гр.Сливен, ул.”Баба Тонка” № 32, имот с
идентификатор 67338.545.197 по КК

№ 69 от 18. 03. 2015 год.

“Ограда”

на УПИ ХVІІІ-95, кв.184 по плана на кв”Клуцохор”,
гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.543.104 по
КК.

№ 70 от 18. 03. 2015г.

„Сепарираща инсталация”

в УПИ LХХV -„За производствена и складова
дейност” в кв.21 по плана на „Промишлена зона”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.603.61 по КК
на гр.Сливен

№ 71 от 18. 03. 2015г.

„Преустройство на съществуващ магазин в гараж”

в УПИ І-„За комплексно жилищно строителство”,
кв.491 по плана на кв.„Даме Груев”, гр.Сливен,
бл.26, обект с идентификатор 67338.564.60.2.16 по
Кадастралната карта на гр.Сливен

№ 72 от 20. 03. 2015г.

в УПИ ХІІІ - „За автомагазин”, кв.22 по плана на
Рекламно-информационен елемент /РИЕ/ – нови рекламен
„Промишлена зона” на гр.Сливен, имот с
пилон и указателен пилон на мястото на старите в границите на
идентификатор 67338.603.253 по Кадастралната
имота; основни елементи за нов корпоративен дизайн
карта на гр.Сливен,

№ 73 от 20. 03. 2015 год.

“Огради”

№ 74 от 20. 03. 2015 год.

“Преустройство на съществуващи обекти за търговия и в УПИ ІІ-„За обществени мероприятия, обществено
обществено
обслужване“, обекти
с идентификатори обслужване и благоустрояване”, кв.620 на
67338.560.68.3.1, 67338.560.68.3.2 и 67338.560.68.3.7 по КК,
ЖК”Дружба” - гр.Сливен

N- 75 от 20. 03. 2015 год.

„Преустройство в жилище на съществуващо ателие”

№ 76 от 24. 03. 2015год.

Павилион до 5.00 кв.м, готов типов павилион за нуждите на
в УПИ ХVІІ-6, кв.281 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
раздавателен пункт на готова пакетирана храна към детска млечна
ул.”Петко Славейков” №2,
кухня,

№ 77 от 24. 03. 2015 год.

в УПИ VІІ - „За жилищно строителство и
трафопост”, кв.435 по плана на кв.”Ново село”,
„Преустройство на съществуващ гараж в ателие за
гр.Сливен, ул.”Мур” №13, вх.А, обект с
вулканизация на гуми със студени лепенки”
идентификатор 67338.530.112.1.13 по КК на
гр.Сливен

№ 78 от 25. 03. 2015 год.

“Двуетажна жилищна сграда с гараж”

в УПИ ХХІV-368, кв.46 по плана на кв.„Комлука” гр.Сливен, ул.„Преслав” № 14, имот с
идентификатор 67338.510.368 по КК на гр.Сливен

№ 79 от 30. 03. 2015год.

„Ограда”

в УПИ ІV-187, кв.19 по плана на с.Сотиря, община
Сливен

№ 80 от 30. 03. 2015 г.

„Лека ограда от мрежа”

на ПИ с идентификатор 67338.76.12 с НТП
„Овощна градина” в местността „Сливенски кър”,
землището на гр.Сливен.

„Лека ограда” землището на гр.Сливен.

на ПИ с идентификатор 67338.871.565 по КК, с НТП
„Разсадник” в местността „През Тунджа”,

„Лека ограда”

на ПИ с идентификатор 67338.871.566 по КК, с НТП
„Разсадник” в местността „През Тунджа”,
землището на гр.Сливен.

18. 03. 2015 год.

№ 81 от 30. 03. 2015 г.

№ 82 от

30. 03. 2015 г.

№ 83 от 30. 03. 2015год.

в УПИ ХІV-126, кв.238 по плана на кв.„Клуцохор” гр.Сливен, ул.„17 януари” № 13, имот с
идентификатор 67338. 537.126 по КК

в УПИ І -19, кв.316 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Славянска” №7, ателие № 5, обект с
идентификатор 67338.549. 19.1.5 по КК.

в УПИ ІV-1584, кв.52, местността „Андреева
чешма”, селищно образувание „Изгрев”,
землището на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.405.232 по КК.

„Вилна сграда”

на ПИ с идентификатор 67338.603.145 по КК на
гр.Сливен, НТП „за друг вид производствен,
складов обект” в УПИ ІІ-“за промишленa и
складова дейност”, кв.19 по плана на „Промишлена
зона”, гр.Сливен,

№ 84 от 30. 03. 2015г.

„Ажурна ограда”

№ 85 от 30. 03. 2015год.

Павилион до 5.00 кв.м, готов типов павилион за нуждите на
УПИ ІІ-„За обществено обслужване”, кв.328 по
раздавателен пункт на готова пакетирана храна към детска млечна
плана на кв.”Република” - гр.Сливен
кухня,

№ 86 от 31. 03. 2015 год.

“Преустройство на таванско помещение в жилище”

№ 87 от 31. 03. 2015 год.

“Пристройка на един етаж към съществуваща жилищна в УПИ ХІV–95, кв.452 по плана на кв.”Ново село”,
сграда”
гр.Сливен, ул.”Петко Д.Петков” №16

№ 88 от 02. 04. 2015 год.

УПИ І-„За жилищни сгради, обществено
обслужващи сгради, ППГ, гаражи и трафопост”,
“Преустройство на съществуваща сграда в магазин за
кв.561 по плана на ЖК”Българка”, гр.Сливен,
хранителни стоки и павилион за дюнери”
сграда с идентификатор 67338.525.78.3 по КК на
гр.Сливен.

в УПИ Х-6624, кв.334 по плана на кв.”Република”,
гр.Сливен, ул.”Абланово” №67

„Пункт за дестилиране на спиртни напитки”

в ПИ с идентификатор 47980.22.106 по КК, за
„Пункт за дестилиране на спиртни напитки”, м. „До
селото”, землище с.Мечкарево

№ 90 от 06. 04. 2015 год.

„Ограда”

на УПИ VІ-291 /стар пл.№288/, кв.86 по плана на
гр.Сливен, кв.”Речица” ул.”Атанас Николов” № 6 с
идентификатор на имота №67338.701.446 по КК на
гр.Сливен.

№ 91 от 08. 04. 2015год.

Павилион 20.00кв.м за застрахователни услуги на „I&G Insurance
между кв.292 и кв.296 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
Brokers”,

№ 92 от 08. 04. 2015 год.

„Преустройство
на
съществуващи
помещения
самостоятелна медико-диагностична лаборатория”

№ 93 от 09. 04. 2015г.

в ПИ 67338.437.251, ПИ 67338.437.443, ПИ
„МКТТ и ел.кабели 20kV” и „Кабели 1kV от МКТТ до въздушен
67338.437.446 в м.”Башчардак”, землище гр.
ел. провод НН – три извода”
Сливен.

№ 89 от 03. 04. 2015г.

№ 94 от 09. 04. 2015г.

в

в ПИ 31, попадащ в УПИ І „За жилищно
строителство и търговия”, кв.291 по плана на ЦГЧ
на гр.Сливен, ул.”Лъдженска” №1, вх.В, обекти с
идентификатори 67338.549.31.1.13 и 67338.
549.31.1.14 по КК на гр.Сливен.

в ПИ с идентификатор 67338.565.388,
„Цех за производство на пелети от дървени отпадъци –
представляващ УПИ I в кв.19 на кв.”Асеновец”,
преустройство на съществуваща сграда”
гр.Сливен, отреден „За производство на пелети”

№ 95 от 20. 04. 2015 год.

“Жилищна сграда на един етаж”

в УПИ VІ-219, кв.74 /стар УПИ Х-168, кв.46/ по
плана на кв.”Речица”, гр.Сливен, ул.”Възраждане”
№ 9, имот с идентификатор 67338.703.219 по

№ 96 от 21. 04. 2015год.

„Ограда”

на УПИ ІІ-2491, кв.287 в местността „Лозарски
връх”, селищно образувание „Изгрев”, землището
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.418.414
по КК.

№ 97 от 21. 04. 2015 г.

„Лека ограда”

на ПИ № 030011 и № 000269 с НТП „Гробище”,
местността „Под селото” в землището на с.Горно
Александрово, община Сливен.

№ 98 от 21. 04. 2015г.

в ПИ № 024040 с НТП „Полска култура”, м.
„Навес за съхранение на селскостопанска продукция” и „Лека
„Гермелика”, землището на с.Малко Чочовени,
ограда”
община Сливен

„Вилна сграда”

в УПИ І-10407, кв.305, местността „Дълбоки дол”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.412.523 по
КК.

№ 100 от 21. 04. 2015г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІV-36, кв.4 по плана на с.Новачево,
община Сливен

№ 99 от 21. 04. 2015год.

№ 101 от 21. 04. 2015г.

„Пътна връзка на АМ „Тракия” при км 268+730 ляво за ПИ №
036130 - за крайпътен търговски обект „Бензиностанция и в м.„Остър камък”, земл.с.Чокоба, общ.Сливен
газостанция с паркинги”

№ 102 от 22. 04. 2015 г.

Преустройство в агроаптека на съществуващ магазин“

“ в УПИ І “За пазар”, кв.278 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Цар Симеон” .

№ 103 от 23. 04. 2015 год.

“Масивна ограда”

на УПИ V-206 в кв.37 /стар УПИ ХХІІ-228,229,
кв.86/, по плана на гр.Сливен, кв.”Речица”,
ул.”Здравец” № 1Б, имот с идентификатор
67338.701.463 по КК.

№ 104 от 23. 04. 2015 год.

„Еднофамилна жилищна сграда на два етажа с гараж”

в УПИ Х-91 в кв.370 на кв.”Ново село”, гр.Сливен,
ул.”Гаговец” №14, имот с идентификатор
67338.518.91 по КК.
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№ 105 от 27. 04. 2015г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІ-247, кв.17 по плана на с.Гавраилово,
община Сливен

№ 106 от 27. 04. 2015г.

„Жилищна сграда” и „Ограда”

в УПИ Х-2643, кв.501 по плана на местността
„Погребите”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.419.246 по КК

№ 107 от 28. 04. 2015 г.

“Тераса към съществуващо жилище”, обект с идентификатор в УПИ І – “За жилищно строителство и читалище”,
67338.516.247.1.1 по КК,
кв.327 по плана на кв.”Република”, гр.Сливен

„Вилна сграда”

в УПИ І-2884,2885, кв.217, местността „Сухата
чешма”, селищно образувание „Изгрев”,
землището на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.415.605 по КК

№ 109 от 29. 04. 2015г.

„Жилищна сграда”

в УПИ Х-167, кв.30 по плана на с.Голямо Чочовени,
община Сливен

№ 110 от 29. 04. 2015 г.

„Навес – гараж и лятна кухня”

№ 111 от 29. 04. 2015 г.

„Кафе аперитив - промяна
съществуващ търговски обект”

№ 108 от 29. 04. 2015г.

№ 112 от 29. 04. 2015г.

в УПИ VІІ-381, кв.55 по плана на с.Крушаре,
община Сливен.
предназначението

на в двуетажна сграда, находяща се в УПИ V-588,
кв.41 по плана на с.Самуилово, община Сливен

„Ограда и подпорна стена”

в УПИ ІХ-9615, кв.30, ПИ с идентификатор
67338.404.205 по КК в местността „Среди дол”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен.

№ 113 от 04. 05. 2015г.

” в УПИ ІХ-„За дърводелска работилница” в кв.20
„Търговски площи за дървени изделия и инвентар в
по плана на „Промишлена зона”, гр.Сливен, ПИ с
пчеларството
идентификатор 67338.603.268 по КК на гр.Сливен

№ 114 от 05. 05. 2015 г.

попадаща в УПИ VІІІ-226 /стар пл.№793/, кв.204 по
“Ремонт на покрив” на сграда с идентификатор 67338.545.226.1
плана на кв.”Клуцохор”- гр.Сливен, ул.„Радецки” №
по КК,
8, гр.Сливен,

№ 115 от 08. 05. 2015г.

„Изграждане на ограда” и „Навеси над летни търговски площи”

в УПИ І – „За озеленявяне, спорт и атракции”,
кв.665 по плана на гр.Сливен, ПИ с
идентификатори 67338.554.1 и 5 по КК

№ 116 от 11. 05. 2015год.

„Къща за гости”

в УПИ ХХІХ-4171, кв.507, местността „Погребите”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.420.271 по
КК

№ 117 от 11. 05. 2015г.

„Лятна къща за сезонно обитаване”

в УПИ VІІ-2593, кв.292 по плана на местността
„Погребите”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.419.380 по КК

№ 118 от 11. 05. 2015г.

„Оптична кабелна линия „102-10/ТШ2-122-102/ТШ1” част „10210/ТШ2-101/ТШ1””

в ПИ № 000039, находящ се в землището на
с.Старо село, община Сливен

№ 119 от 11. 05. 2015 г.

“Плътна ограда” по западната /дворищна/ регулационна линия

на УПИ ХVІІ-74, кв.387 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Трифон войвода” №2

№ 120 от 11. 05. 2015 г.

„Еднофамилна жилищна сграда на два етажа”

в УПИ ІІ-154 в кв.375 на кв.”Ново село”, гр.Сливен,
ул.”Владислав Очков” №64

№ 121 от 13. 05. 2015 г.

“Ремонт на покрив на жилищна сграда”

в ПИ 67338.533.69, попадащ в УПИ І „За дом на
армията, музей, обществено и жилищно
строителство и благоустройство”, кв.165 по плана
на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Генерал Столипин” №16.

№122 от 13. 05. 2015 г.

“Пристройка и преустройство на част от съществуваща
сграда в склад на дребно за хранителни стоки“, „Навес за
промишлени стоки”

в УПИ ІV-2531, кв.86 по плана на кв.”Комлука”,
имот с идентификатор 67338.535.4 по КК на
гр.Сливен, ул.”Димитър Пехливанов” № 13.

№ 123 от 14. 05. 2015 г.

“Текущ ремонт на съществуваща сграда” на сграда с
идентификатор 67338.501.112.2 по КК,

попадаща в ПИ 2362, кв.33 по плана на
кв.”Комлука”- гр.Сливен, ул.„Стара Планина” № 2

№ 124 от 18. 05. 2015г.

„Магазин за нехранителни стоки”

в УПИ VІІ-„За КОО” в кв.490 на кв.”Даме Груев”,
гр.Сливен

№ 125 от 18. 05. 05.2015г.

„Предприятие за преработка на маслини, плодове и
зеленчуци”

в ПИ 67338.832.50 с НТП „За хранително-вкусова
промишленост”, м.„Къра”, землище на кв.”Речица”,
гр.Сливен

№ 126 от 18. 05. 2015г.

„Ограда”

на УПИ L-295, отреден „За обществено
обслужване”, в кв.22 по плана „Промишлена зона”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.603.295 по
КК на гр.Сливен

№ 127 от 19. 05. 2015 г.

„Пристройки към съществуваща обслужваща сграда"

в УПИ ІХ-353, кв.508, местността „Погребите”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.420.191 по
КК, с НТП „За общ. обслужване

№ 128 от 19. 05. 2015г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІV-59, кв.4 по плана на с.Чинтулово,
община Сливен

№ 129 от 19. 05. 2015г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІV-486, кв.64 по плана на с.Желю войвода,
община Сливен

№ 130 от 22. 05. 2015год.

„Склад за съхранение на селскостопанска продукция пристройка с преустройство"

в УПИ ХІІ, кв.38 по плана на с.Малко Чочовени,
община Сливен

№ 131 от 22. 05. 2015 г.

„ТИР паркинг с обслужващи сгради – санитарно-битова и
бистро”

в ПИ № 101061, НТП „Складов терен”, местността
„Чобанка”, землището на с.Гергевец, община
Сливен

„Фуражен цех към птицеферма”

в ПИ № 020013, местността „Султанка”, землището
на с.Панаретовци, община Сливен, с НТП „За
птицеферма и производствена база”

№132 от 22. 05. 2015г.

„Текущ ремонт на съществуващи жилищни сгради”

в УПИ ІІІ-238, кв.16 по плана на с.Тополчане,
община Сливен

№ 134 от 22. 05. 2015г.

„БКТП 20/0,4кV - 1х800кVА”;
„Ел.кабелно захранване 20кV на БКТП”

в УПИ II –„За ТП”, кв.69 по плана на „Промишлена
зона”, гр.Сливен”.

№ 135 от 22. 05. 2015г.

„БКТП 20/0,4кV - 1х800кVА”; „Ел.кабелно захранване 20кV на
БКТП”

в УПИ X –„За ТП”, кв.37 по плана на „Промишлена
зона”, гр.Сливен.

“Жилищна сграда на два етажа”

в ПИ 299, кв.47 по плана на кв.„Комлука” гр.Сливен, ул.„Ангел Кънчев” № 19, имот с
идентификатор 67338.510.299. по КК на гр.Сливен

№ 137 от 27. 05. 2014г.

„Открит навес”

в ПИ 67338.98.20 с НТП „За складова база”,
м.”Аркара коруч”, землище гр.Сливен

№ 138 от 28. 05. 2015г.

„Базова станция № 5296” на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ”ЕАД” на
покрива на съществуваща търговска сграда сграда

в УПИ ІV-204, кв.19 по плана на с.Драгоданово,
община Сливен.

№ 139 от 28. 05. 2015г.

„Вилна сграда - надстройка”

в УПИ ІІ-2140, кв.228, местността „Дюлева река”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.417.107 по К

№ 133 от 22. 05. 2015г.

№ 136 от 25. 05. 2015год.

№ 140 от 28. 05. 2015г.

„Животновъдна сграда за угояване на телета - реконструкция в ПИ с идентификатор 47980.2.2 по КК, с НТП „За
и преустройство” и „Ограда”
стопански двор”, земл. на с.Мечкарево,

№ 141 от 28. 05. 2015г.

„Силози за зърно към складова база и фуражна кухня”

в ПИ с идентификатор 47980.2.101 по КК, с НТП
„За склад за зърно”, землището на с.Мечкарево,
община Сливен

№ 142 от 28.05.2014г.

„Ограда”

на ПИ 67338.98.20 с НТП „За складова база”,
м.”Аркара коруч”, землище гр.Сливен

№ 143 от 29.05. 2015г.

„Реконструкция на съществуващо асфалтово покритие за
нуждите на спортна площадка”

в УПИ І-„За жилищно строителство и трафопост”,
кв.709 кв.”Стоян Заимов”-юг, гр.Сливен.

№ 144 от 29. 05. 2015г.

„Производствено хале за подрастващи птици”

в ПИ № 027001 с НТП „Птицеферма”, местността
„Воденицата”, землището на с.Панаретовци,
община Сливен

№ 145 от 29. 05. 2015 г.

„Лека ограда”

на ПИ № 026013, с НТП „Нива” в местността
„Казлача”, землището на с.Глуфишево, община
Сливен

№ 146 от 29. 05. 2015г.

„Лека ограда”

на ПИ № 024046, с НТП „Овощна градина” в
местността „Казлача”, землището на с.Глуфишево,
община Сливен

№ 147 от 29. 05. 2015г.

„Реконструкция на съществуващо асфалтово покритие за
нуждите на спортна площадка”

в УПИ І -„За детска площадка и озеленяване”,
кв.366 по плана кв.”Ново село”, гр.Сливен.

№ 148 от 29. 05. 2015г.

„Детска площадка”

– в кв.116 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Христо
Ботев” / източно от блок №27 и южно от блок 45/

№ 149 29. 05. 2015 год.

Преустройство на съществуващи помещения в магазин за
телекомуникационни продукти и услуги на „TELENOR”

„в ПИ 5645/стар/, попадащ в УПИ І „За магазин”,
кв.287 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Д-р
Константин Стоилов” №30, обект с идентификатор
67338.551.37.2.3 по КК.

№ 150 от 01. 06. 2015г.

„Разширение на предприятие за преработка на мляко”

в ПИ 67338.9.6 с НТП „За друг вид производствен,
складов обект”, м.”Аркара коруч”, землище на
гр.Сливен

№ 151 от 01. 06. 2015 г.

„Второстепенна постройка от допълващото застрояване” и
“Ограда”

в УПИ ХХVІ-126, кв.81 кв.”Комлука”, гр.Сливен,
ул.”Момина сълза” № 10, имот с идентификатор
67338.502.126 по КК

№ 152 от 02. 06. 2015г.

„Жилищна сграда за работници”

в ПИ 67338.302.107 с НТП „За друг вид
проиводствен, складов обект” по плана на
м.”Асеновско дефиле”, гр.Сливен

№ 153 от 02. 06. 2015г.

преместваемо съоръжение LAFKA - павилион за продажба на
, ситуиран в северозападния край на УПИ VІІ, кв.33
тютюневи изделия, вестници, печатни издания, пакетирани
по плана на ”Промишлена зона”, гр.Сливен
стоки, фишове за ТОТО и лотарийни билети с площ от 4кв.м

№ 154

„Текущ ремонт на съществуваща жилищна сграда”

в ПИ с идентификатор 30990.501.475 по КК, стар
УПИ І-176, кв.27 по плана на с.Злати войвода,
община Сливен

№ 155 от 05. 06. 2015г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІ-55, кв.12 по плана на с.Малко Чочовени,
община Сливен

№ 156 от 08.06. 2015г.

“Ремонт на покрив” на сграда с идентификатор 67338.604.55.7

в ПИ 67338.604.55 по КК на гр.Сливен,
представляващ УПИ V - „За търговско
обзавеждане”, кв.32 на ”Промишлена зона”,

от 05. 06. 2015год.

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 157 от 08. 06. 2015 г.

“Ремонт на съществуваща жилищна сграда” на сграда с
идентификатор 67338.543.64.5 по КК

в УПИ ХІХ-64 /стар пл.№ 42/, кв.186 на
кв.”Клуцохор”- гр.Сливен, ул.„Хилендар” № 4,

№ 158 от 08. 06. 2015 г.

“Текущ ремонт на съществуваща сграда” на сграда с
идентификатор 67338.508.60.8 по КК, попадаща

в ПИ 2073, кв.75 по плана на кв.”Комлука”гр.Сливен, ул.„Асеновска” № 10а

№ 159 от 08. 06. 2015год.

“Жилищна сграда”

в УПИ ІІ-115, кв.238 по плана на кв.„Клуцохор” гр.Сливен, ул.„17-януари” № 29, имот с
идентификатор 67338.537.115 по КК на гр.Сливен

№ 160 от 08. 06. 2015 г.

“Реконструкция на ограда”

на УПИ VІІІ-112, кв.216 по плана на кв.”Клуцохор”,
гр.Сливен, ул.”Баба Тонка” № 52а, имот с
идентификатор 67338.545.112 по КК.

№ 161 от 08. 06. 2015г.

Преустройство на Базова станция №5015 на „ТЕЛЕНОР
БЪЛГАРИЯ”ЕАД”

сграда с идентификатор 67338.508.157.4 по КК,
поподаща в УПИ ІІІ-„За комплексно жил.
строителство и обществено обслужване”, кв.138 по
плана на кв.„Комлука”, гр.Сливен

№ 162 от 08. 06. 2015 г.

“Ажурна ограда” по западната, южната и част от северната
регулационни линии

на УПИ І-92, кв.682 по плана на кв.”Ново селоизток”, гр.Сливен, ул.”Цончо Родев” №6.

№ 163 от 09. 06. 2015 г.

“Текущ ремонт на съществуваща жилищна сграда”, сграда с
идентификатор 67338.545.312.1 по КК

в УПИ ХІ-266, кв.213 по плана на кв.”Клуцохор”гр.Сливен, ул.„Радецки” № 24

№ 164 от 09. 06. 2015 год.

„Преустройство и промяна предназначението на
съществуващи помещения в зала за хазартни игри/казино”

в УПИ ІІ “За жилищна сграда с магазини”,
поземлен имот №5831, кв.527 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.” Братя Миладинови” №23

№ 165 от 09. 06. 2015год.

“Приемо-предавателна станция за глас и/или данни
№BS3842_Е на „БТК”ЕАД”

в УПИ V-471 /стар пл.№263/, кв.70 по плана на
кв.”Речица” на гр.Сливен, ул.”Мир” №2, имот с
идентификатор 67338.702.390 по КК.

№ 166 от 05. 06. 2015 г.

„Метално комплектно трансформаторно табло
20/0,4кV,50кVа”

в ПИ 67338.302.176,м.”Ральовото” землище
р.Сливен за обект „Пчелин” в ПИ 67338.302.155,
м.”Дюлките”, землище Сливен

№ 167 от 11. 06. 2015г.

„Навес – покрито паркомясто”

в УПИ VІІ-321, кв.9 по плана на с.Мечкарево,
община Сливен

№ 168 от 11. 06. 2015 г.

„Стопанска постройка”

в УПИ ХІІ-36, кв.3 по плана на с.Николаево,
община Сливен

№ 169 от 11 . 06. 2015 г.

„Вилна сграда”

в УПИ І-6702,6703, кв.478, местността „Моллова
гора”, селищно образувание „Изгрев”, землището
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.409.530
по КК

№ 170 от 11. 06. 2015г.

„Спортна площадка” в УПИ ІІ - „За училище”, кв.20 по плана
с.Гергевец, община Сливен

№ 171 от 12. 06. 2015г.

2.„МОБИЛТЕЛ”ЕАД, ЕИК 131468980 със седалище: гр.София,
ул.”Кукуш”№1, представлявано от Хорс Пертъл, Милан Залетел и
Атанасиос Кацирубас – Управителен съвет

№ 172 от 12. 06. 2015г.

в УПИ ІІІ-210, кв.494, кв.”Даме Груев”, гр.Сливен,
“Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда” ул.„Кръстю Пастухов”№3, ПИ с идентификатор
67338.563.210 по КК

№ 173 от 16. 06. 2015 год.

“Жилищна сграда на два етажа”

в УПИ ХХ-63, кв.186 по плана на кв.„Клуцохор” гр.Сливен, ул.„Хилендар” № 6, имот с
идентификатор 67338.543.63 по КК на гр.Сливен

№ 174 от 16. 06. 2015год.

Преустройство на съществуваща базова станция №5146 на
“ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ”,

в УПИ ІІ, кв.159 на ЦГЧ-гр.Сливен, ул.”Цар
Самуил” 1, сграда с идентификатор
67338.531.107.2

№ 175 от 16. 06. 2015год.

Преустройство на съществуващи офиси в главна станция за
приемане и предаване на радио, телевизионни и електронни
съобщения на “БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД” ЕАД”,

“ в УПИ ІІ ”За административна сграда”, кв.159 на
ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Цар Самуил”1, сгради с
идентификатори 67338.531.107.1 и 67338.531.107.2
по КК.

№ 176 от 17. 06. 2015г.

„Изтегляне на оптични и коаксиални кабели за електронната
в ЦГЧ и кв.кв.„Ново село”, ”Българка”, ”Дружба” и
съобщителна мрежа на „Близу медия енд Броудбенд”ЕАД в
”Даме Груев” на гр.Сливен
съществуваща ТКМ на „БТК”АД”

№ 177 от 17. 06.2015год.

преместваемо съоръжение LAFKA - павилион за продажба на
ситуиран в източната част на УПИ VІІ-48, кв.286
тютюневи изделия, вестници, печатни изделия, пакетирани
/стар пл.№5655/ по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
хранителни стоки, фишове за ТОТО и лотарийни билети с
бул.”Цар Освободител” №46,
площ до 5.00 кв.м, по индивидуален проект,

№ 178 от 18. 06.2015г.

„Ограда”

на УПИ ІІІ-9572, ІV-1342, V-9307 и VІ-9308, кв.12, м.
„Хисарлъка, селищно образувание „Изгрев”,
землище гр.Сливен, ПИ с идентификатори:
67338.401.299, 296, 297 и 298 по КК

№ 179 от 19. 06. 2015г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІІ-118, кв.24 по плана на с.Камен, община
Сливен

„Вилна сграда - пристройка и надстройка”

в УПИ ІІ-3833, кв.282, местността „Погребите”,
селищно образувание „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.420.40

№ 181 от 19. 06. 2015г.

„Конюшня и навес за селскостопанска техника”

в ПИ с идентификатор 67338.25.37 по КК,
местността „Пандар бунар”, землището на
гр.Сливен

№ 182 от 19. 06. 2015 г.

„Помощна стопанска сграда”, „Покривна фотоволтаична
инсталация до 30 kW” и „Ограда”

в ПИ № 063018, местността „Комлука”, землището
на с.Николаево, община Сливен

№ 183 от 24. 06. 2015 г.

“Тераса към съществуващо жилище”

находящо се в ПИ 5724, кв.298 по плана на ЦГЧгр.Сливен, ул.”Тодор Икономов” №4, ап.7, обект с
идентификатор 67338.551.60.1.6 по КК на
гр.Сливен.

№ 184 от 24. 06. 2015 г.

“Огради”

в УПИ Х-68 /стар № 2402/ и УПИ І-67/стар №2401/,
кв.83 по плана на кв.”Комлука”, гр.Сливен,
ул.”Родопи”№ 2 и № 4, имоти с идентификатори
67338.502.68 и 67338.502.67 по КК.

№ 185

„Информационна табела - билборд” билборд тип „Пиза”,
двустранен, винил с размери 3.00/4.00м между о.т. 199, 200, 211
и 212 в с.Сотиря,

на площад между о.т. 199, 200, 211 и 212 в
с.Сотиря, община Сливен-

№ 186 от 30. 06. 2015г.

„Вилна сграда”

в УПИ VІІI-2420, кв.253, местността „Лозарски
връх”, селищно образувание „Изгрев”, землището
на гр.Сливен

№ 187 от 30. 06. 2015г.

„Вилна сграда”

в УПИ ІХ-9615, кв.30, местността „Среди дол”,
селищно образувание „Изгрев”, землище
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.404.205 по
КК

№ 188 от 30. 06. 2015 г.

„Селскостопанска сграда - сеновал”

в УПИ V-1004, кв.21 по плана на с.Желю войвода,
община Сливен

№ 189 от 30. 06. 2015 г.

“Текущ ремонт на съществуваща сграда” на сграда с
идентификатор 67338.544.48.1 по КК

в ПИ 359/стар/, кв.195 по плана на кв.”Клуцохор”гр.Сливен, ул.„Райко Жинзифов” № 7

№ 190 от 01. 07. 2015 г.

„Магазин промишлени стоки и склад”

в УПИ V-1874 - „За магазин”, кв.209, местн.„Дюлева
река”, селищно образувание „Изгрев”, землището
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.416.25 по
КК

№ 191 от 07. 07. 2015 г.

“Реконструкция на главния водопровод и на
водопроводната мрежа на с.Ковачите”,

в и извън регулационните граници на с.Ковачите,
община Сливен

№ 192 от 07. 07. 2015г.

„Ограда”

на УПИ VІ - „За бензиностанция, автомивка,
ремонтна работилница и офиси”, кв.22 по плана
„Промишлена зона”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.603.387 по КК на гр.Сливен

№ 193 от 08. 07. 2015г.

“Ограда”

на УПИ ІII-“за религиозни дейности”, кв.40 по плана
на кв.”Надежда” , гр.Сливен

№ 194 от 08. 07. 2015 год.

“Жилищна сграда”

в УПИ ХІV-144, кв.199 по плана на кв.„Клуцохор” гр.Сливен, ул.„Хаджи Вълкова” № 3, имот с
идентификатор 67338.545.144 по КК на гр.Сливен

№ 195 от 08. 07. 2015г.

”Базова станция с честотен обхват 900-2100МНz на
„Мобилтел”ЕАД – SLV0113.С000”,

върху сграда с идентификатор 67338.601.261.1 по
КК на гр.Сливен, попадаща в УПИ ІІІ-52, кв.10-б по
плана на „Промишлена зона”, гр.Сливен

№ 196 от 09. 07. 2015г.

върху сграда с идентификатор 67338.604.148.2 по
”Приемо-предавателна станция за глас и/или данни MS3822_A КК, попадаща в УПИ Х-„За търговия, обществено
на „БТК”ЕАД”
обслужване и ТП” в кв.34 по плана на
„Промишлена зона”, гр.Сливен

№ 197 от 10. 07. 2015 г.

„Текущ ремонт и преустройство без промяна
предназначението на търговски обекти”

– обекти с идентификатори 67338.562.3.2.1 и
67338.562.3.2.2 по КК на гр.Сливен в сграда с
идентификатор 67338.562.3.2 в УПИ І, кв.708 на
кв.”Стоян Заимов” – гр.Сливен

№ 198 от 13. 07. 2015г.

„Реконструкция на съществуващо асфалтово покритие за
нуждите на спортна площадка”

в имот с идентификатор 67338.559.44 по плана
ЖК”Дружба”, гр.Сливен.

№ 199 от 14. 07. 2015г.

„Ограда”

в УПИ І-6702,6703, кв.478, местността „Моллова
гора”, селищно образувание „Изгрев”, землището
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.409.530

№ 200 от 14. 07. 2015г.

„Лятна кухня – навес-барбекю”

в УПИ ІХ-205, кв.32 по плана на с.Камен, община
Сливен

№ 201 от 15. 07. 2015 г.

„Магазин за хранителни стоки”

в УПИ ІІІ-241, кв.35 по плана на с.Трапоклово,
община Сливен

№ 180 от 19. 06. 2015г.

от 30. 06. 2015г.

”Базова станция с честотен обхват 1800МНz на
„Мобилтел”ЕАД – SLV0128.А000, „KAUFLAND
SLIVEN 2” върху сграда с идентификатор
67338.604.148.2 по КК на гр.Сливен, попадаща в
УПИ Х-„За търговия, обществено обслужване и
ТП” в кв.34, „Промишлена зона”, гр.Сливен

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 202 от 15. 07. 2015 г.

в ХІІ-то ОУ”Елисавета Багряна”, УПИ ІІ-„За
“Преустройство, модернизация и постигане на
училище”, кв.588 по плана на ЖК”Сини камъни”,
енергоспестяващи показатели на съществуващ покрит плувен
гр.Сливен, сграда с идентификатор 67338.524.33.1
басейн”
по КК

№ 203 от 16. 07. 2015г.

„Рампа за хора в неравностойно положение”

в УПИ ІІ-за училище, кв.13 по плана на
с.Драгоданово, община Сливен, по финансиран от
МОН проект.

№ 204 от 20. 07. 2015 г.

“Остъклена тераса към апартамент”

находящ се в УПИ ХІІІ-6, кв.128 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Граф Игнатиев” №8, ап.13, сграда с
идентификатор 67338.533.6.1 по КК на гр.Сливен

№ 205 от 22. 07. 2015 г.

„Авто-мото център и кафе-аперитив - преустройство на
съществуваща сграда“

в УПИ ХІІІ-13, „За контролно диагностичен пункт”,
кв.1 по плана на с.Бяла, община Сливен

№ 206 от 23. 07. 2015г.

„Стопанска постройка - навес за техника”

в ПИ с идентификатор ПИ 67338.35.73 по КК,
местността „Сливенски кър”, землището на
гр.Сливен

№ 207 от 24. 07. 2015г.

преместваемо съоръжение LAFKA - павилион за продажба на ситуиран в южната част на УПИ ІV-„За обществено
тютюневи изделия, вестници, печатни издания, пакетирани
обслужване и благоустрояване”, кв.580 по плана
стоки, фишове за ТОТО и лотарийни билети с площ от 4кв.м, на ЖК”Сини камъни”, гр.Сливен

№ 208 от 27. 07. 2015г.

„Склад за инвентар и отоплителни материали”

в УПИ Х-413, кв.26 по плана на с.Мечкарево,
община Сливен

№ 209 от 27. 07. 2015г.

„Гараж със склад – ремонт на съществуваща сграда“

в УПИ ХІ-225, кв.21 по плана на с.Крушаре, община
Сливен

№ 210 от 27. 07. 2015г.

„Жилищна сграда за сезонно ползване”

в НУПИ VІ-483, кв.44 по плана на с.Бяла, община
Сливен

№ 211 от 27. 07.2015г.

„Жилищна сграда”

в ПИ с идентификатор 67338.435.553 по КК,
местността „Баш чардак”, землището на гр.Сливен

№ 212 от 27. 07. 2015г.

„Реконструкция въздушна мрежа НН и изнасяне мерене от
ТП”Анестиев”

в м.”Лозарски връх” и м.„Дълбоки дол” на СО
Изгрев, гр.Сливен

№ 213 от 29. 07. 2015 г.

“Текущ ремонт на съществуваща жилищна сграда”

с идентификатори 67338.510.47.1 и 2 по КК,
попадаще в ПИ 586/стар/, кв.7 на кв.”Комлука”гр.Сливен, ул.„Чудомир Кантарджиев” № 84

№ 215 от 05. 08. 2015г.

“Преустройство на базова станция № 5177”

в сграда с идентификатор 67338.563.221.6,
находяща се в УПИ V кв.486 гр.Сливен, кв.”Даме
Груев” бл.11 вх.”Д” и вх.”Е”

№ 216 от 05. 08. 2015г.

“Преустройство на базова станция № 5101”

в поземлен имот 018003 в м.”Гергевец”, землище
на с.Камен, община Сливен, област Сливен

№ 217 от 05. 08. 2015г.

“Преустройство на базова станция № 5013” в сграда с
идентификатор 67338.561.16.1,

находяща се в УПИ І-„За жилищно строителство”,
кв.658 по плана на гр.Сливен, ЖК”Младост” бл.2

№ 218 от 05. 08. 2015г.

“Преустройство на базова станция № 5166” в сграда с
идентификатор 67338.523.72.1,

находяща се в УПИ І-„За КЖС, КОО,
общ.мероприятия, търговия, благоустрояване и
здравно заведение”, кв.581 на гр.Сливен, ЖК”Сини
камъни” бл.7 вх.”В”

№ 219 от 05. 08. 2015г.

“Преустройство на базова станция № 5014” в сграда с
идентификатор 67338.552.51.1

, находяща се в УПИ ІІ-„За административен
жилищен комплекс”, кв.306 гр.Сливен, бул.”Хаджи
Димитър” бл.41

№ 220 от 05. 08. 2015г.

“Мост над корекцията на р.Дюлева река и улични връзки”

между кв.585 и кв.745 по плана на ЖК”Сини
камъни”, гр.Сливен и кв.200 и кв.201 по плана на
м.”Дюлева река”, СО”Изгрев” - гр.Сливен

№ 221 от 06. 08. 2015г.

„Вилна сграда”

в УПИ І-4492, кв.350, м.”Сухата чешма”, селищно
образувание „Изгрев”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.413.38 по КК

№ 222 от 06. 08. 2015г.

„Къща за гости”

в УПИ ХІ-4044, кв.508 на м.”Погребите” в
регулационните граници на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.420.182 по КК

№ 223 от 06. 08. 2015 г.

“Магазин за месо с транжорна“

в УПИ V-„За търговия”, кв.614 по плана на
кв.”Дружба”, имот с идентификатор 67338.560.192
по КК на гр.Сливен.

№ 224 от 06. 08. 2015г.

“Преустройство на базова станция № 5237” в сграда с
идентификатор 67338.401.406.1,

находяща се в УПИ ІV-„За производствен битов
комплекс на ССБ”, кв.109, гр.Сливен, кв.”Речица”,
ул.”Т. Асенов” бл.2

№ 225 от 07. 08. 2015г.

имот с идентификатор 67338.603.145 по КК на
Рекламно-информационен елемент /РИЕ/ – 5 броя рекламни
гр.Сливен, НТП „за друг вид производствен,
пилони с Н=8м, проиводство на фирма „Art Park”, монтирани върху складов обект”, попадащ в УПИ ІІ-“за промишленa
стоманобетонови фундаменти с размери 100/100см в собствен
и складова дейност”, кв.19 по плана на
„Промишлена зона”, гр.Сливен

№ 226 от 07. 08. 2015 г.

“Преустройство на съществуващ гараж във фризьорски
салон”

в УПИ VІІІ-7485, кв.414 по плана на кв.Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Дибич Задбалкански” №21

№ 227 от 07. 08. 2015 г.

“Огради”

на УПИ ХХ-93 и УПИ VІ-112, кв.423 по плана на
кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Пейо Яворов” №50 и
ул.”Йосиф Коломати” №13, имоти с
идентификатори 67338.527.93 и 67338.527. 112 по
КК.

№ 228 от 11. 08. 2015 г.

“Покрита лятна търговска площ към заведение за бързо
хранене и бирария”

в УПИ ІІ, кв.620 по плана на ЖК ”Дружба”, имот с
идентификатор 67338.560.68.1 по КК гр.Сливен

„Детска площадка северозападно от бл.6 на ЖК„Сини
камъни” като реконструкция на съществуващата”

– в УПИ І „За комплексно жилищно строителство,
КОО и благоустрояване”, кв.586 по плана на
кв.”Сини камъни”, гр.Сливен.

№ 230 от 11. 08. 2015 год.

“Триетажна жилищна сграда”.

в УПИ V-13, кв.119 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Джеймс Баучер” № 5а, имот с идентификатор
67338.532.3 по КК на гр.Сливен

№ 231 от 17. 08. 2015 г.

“Пристройка и преустройство на съществуваща сграда”

в УПИ ХІІІ - 88, кв.376 по плана на гр.Сливен,
кв.”Ново село”, ул.”Панайот Хитов” №65, имот с
идентификатор 67338.519.88 по КК

№ 232 от 17. 08. 2015г.

„Жилищна сграда”

в УПИ Х-30, кв.1 по плана на с.Тополчане, община
Сливен

№ 233 от 17. 08. 2015 г.

„Ограда”

на НУПИ ІІІ-142, кв.15 по плана на с.Мечкарево,
община Сливен, ПИ с идентификатор
47980.501.142 по КК

№ 234 от 17. 08. 2015г.

„Жилищна сграда” и „Ограда”

в УПИ VІІ-334, кв.41 по плана на с.Стара река,
община Сливен

№ 235 от 18. 08. 2015 г.

„Метално комплектно трансформаторно табло
20/0,4кV,100кVа”

в ПИ 67338.303.32,м.”Дългия рът”землище на
гр.Сливен за обект „Волиера” в ПИ 67338.303.1042

№ 236 от 18.08.2015г.

„Магазин за хранителни стоки”

в УПИ VІІІ-207, кв.21 по плана на с.Селиминово,
община Сливен

№ 237 от 20. 08. 2015 г.

“Преустройство и промяна на предназначението в молитвен
дом на съществуваща обществена сграда”,

сграда с идентификатор 67338.558.20.1 по КК на
гр.Сливен, в УПИ VІІ-20 „За обществено
обслужване”, кв.605 по плана на ЖК”Дружба” на
гр.Сливен

№ 238 от 21. 08. 2015г.

„Цех за обработка на метали”

в УПИ І-„За производствена и складова дейност”,
кв.17 по плана на „Промишлена зона”, гр.Сливен

№ 239 от 26. 08. 2015г.

„Гараж за два автомобила”

в УПИ Х-310, кв.40 по плана на с.Злати войвода,
община Сливен

№ 240 от 26. 08. 2015г.

“Преустройство на базова станция № 5176

” в сграда с идентификатор 67338.601.67.58,
находяща се в УПИ ІV кв.11 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен

№ 241 от 26. 08. 2015г.

“Преустройство на базова станция № 5098”

в ПИ №074044 в м.”Краен баир”, землище на
гр.Кермен

№ 242 от 26. 08. 2015г.

“Преустройство на базова станция № 5024”

в УПИ ІІІ-539, кв.73 на с.Крушаре, община Сливен

№ 243 от 26. 08. 2015г.

“Преустройство на базова станция № 5108”

в ПИ №108021 в м.”Сотирско землище”, землище
на с.Сотиря, община Сливен

№ 244 от 27.08. 2015г.

“Ограда” и „Басейн”

в УПИ ІІІ-4862, кв.376, местността ”Дълбоки дол”,
селищно образувание „Изгрев”, гр.Сливен

№ 245 от 28. 08. 2015г.

„Къща за гости”

в УПИ ІV-4072, кв.512, м.”Погребите” в
регулационните граници на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.419.368 по Кадастралната
карта – етапно изпълнение

№ 229 от 11. 08. 2015г.

№ 246 от 28. 08. 2015г.

„Реконструкция въздушна мрежа НН в м.”Погребите”,

в регулационните граници на гр.Сливен

№ 247 от 28. 08. 2015 год.

„Покрито паркомясто”

в УПИ ХІ-105, кв.101 по плана на кв.”Комлука”,
гр.Сливен, ул.”Константин Фотинов” № 1

№ 248 от 28. 08. 2015 год.

“Жилищна сграда на два етажа с гараж”

в УПИ ХVІІІ-95, кв.184 по плана на кв.”Клуцохор”,
гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.543.104 по
КК, ул.”Христо Смирненски”№ 18

№ 249 от 28. 08. 2015 г.

“Ограда”

на УПИ ІІІ-186, кв.241 по плана на кв.”Клуцохор”,
гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.537.186 по
КК, ул.”Цар Иван Шишман”№9.

№ 250 от 31.08. 2015г.

„Открит метален навес”

в УПИ І, кв.10 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.601.54 по
Кадастралната карта

„БКТП 20/0,4кV - 1х800кVА”; „Ел.кабелно захранване 20кV на
БКТП”

за складова база в ПИ 67338.702.569, м.”Чалмаря”,
землище на кв.”Речица” гр.Сливен

„Реконструкция въздушна мрежа НН в регулационните
граници на СО”Селището”, землище на гр.Сливен

регулационните граници на СО”Селището”,
землище на гр.Сливен

№ 251 от 01. 09. 2015г.
№ 252 от 01. 09. 2015г.

Въведен в експлоатация
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№ 253 от 09. 09. 2015 г.

“Пристройка към съществуваща нежилищна сграда”

в ПИ 34, кв.143 по плана на ЦГЧ -гр.Сливен,
бул.”Хаджи Димитър” № 10, имот с идентификатор
67338.548.34 по КК на гр.Сливен.

№ 254 от 09. 09. 2015г.

“Пристройка и надстройка на жилищна сграда”

в УПИ ХХХІІІ-88, кв.180 по плана на кв.„Клуцохор” гр.Сливен, ул.„Шаркьой” №42, имот с
идентификатор 67338.544.88 по КК на гр.Сливен

№ 255 от 09. 09. 2015 год.

“Жилищна сграда на два етажа”

в УПИ ІV-484, кв.63 по плана на кв.„Надежда” гр.Сливен, ул.„Кара Кольо” № 8, имот с
идентификатор 67338.608.484 по КК на гр.Сливен

№ 256 от 09. 09. 2015 год.

“Двуетажна жилищна сграда”

в УПИ ХХІІІ - 189, кв.423 , по плана на кв.”Ново
село”, гр.Сливен, ул.”Алеко Константинов” №15,
имот с идентификатор 67338.527.189 по КК на
гр.Сливен.

№ 257 от 10. 09. 2015г.

„Ограда”

на УПИ VІІ-498, кв.35 по плана на с.Ичера, община
Сливен

№ 258 от 10. 09. 2015г.

„Ограда”

на УПИ V-2288, кв.258, местността „Дюлева река”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.418.441 по
КК

№ 259 от 10. 09. 2015г.

„Ограда”

на УПИ І-6006, кв.391, местността „Руините”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.411.86 по КК

№ 260 от 10. 09. 2015г.

„Вилна сграда”

в УПИ ІІІ-4231, кв.71, местността „Орта синур”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.406.638 по
КК

№ 261 от 10. 09. 2015г.

„Селскостопанска постройка - навес”

в ПИ № 68117.11.6610, местността „Юрта”, НТП
„Овощни насаждения”, землището на с.Сотиря,
община Сливен

№ 262 от 10. 09. 2015г.

„Жилищна сграда – пристройка с преустройство”

в УПИ VІІІ-139, кв.465 по плана на ЦГЧ, гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.514.139 по КК

№ 263 от 10. 09. 2015 год.

Преустройство на таванско помещение в кабинет за
индивидуална творческа дейност“,

“ в сграда с идентификатор 67338.540.350.3 по КК,
попадаща в кв.514 по плана на кв.”Клуцохор” гр.Сливен, ул.”Текстилец” №1, вх.В

№ 264 от 10. 09. 2015г.

“Изграждане на ограда”

на УПИ ХV-57, кв.741 по плана на кв.”Ново селоизток”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.522.57 по Кадастралната карта.

№ 265 от 17. 09. 2015г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІХ-706, кв.31 по плана на с.Крушаре, община
Сливен

№ 266 от 17. 09. 2015 г.

„Казан за изваряване на ракия”

в УПИ VІІІ-304, кв.39 по плана на с.Драгоданово,
община Сливен

№ 267 от 17. 09. 2015г.

„Ограда”

на УПИ І-9059, кв.200, местността „Дюлева река”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.416.115 по
КК

№ 268 от 17. 09. 2015г.

„Ограда”

в УПИ Х-124, кв.15 по плана на с.Бинкос, община
Сливен

№ 269 от 17. 09. 2015г.

„Ограда”

на УПИ ІV-168, кв.22 по плана на с.Гергевец,
община Сливен

№ 270 от 17. 09. 2015г.

„Ограда”

на ПИ V-168, кв.22 по плана на с.Гергевец, община
Сливен

№ 271 от 17. 09. 2015г.

„Кланичен комплекс за дребни и едри преживни животни и
свине” към съществуващо предприятие за разфасоване на месо

в ПИ 67338.832.48 в м.”Къра”, землище на
гр.Сливен.

№ 272 от 18. 09. 2015 год.

“Преустройство на офис на “ПроКредит Банк (България)”

в ПИ 74, попадащ в УПИ І “За дом на
армията,музей, обществено и жилищно
строителство и благоустрояване”, кв.165 по плана
на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Драган Цанков” № 1, обект
с идентификатор 67338.533.74.2.17

№ 273 от 18. 09. 2015год.

“Сенник над тераса към съществуващо жилище”

в УПИ V-46, кв.107 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Капитан Мамарчев” №13, ап.1, обект с
идентификатор 67338.513.46.5.1. по КК

№ 274 от 18. 09. 2015г.

“Масивна ограда”

на УПИ ІІ - 283, кв.126 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Антим І” № 6А, имот с
идентификатор 67338.514.283 по КК на гр.Сливен.
.

№ 275 от 24. 09. 2015 г.

“Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна
жилищна сграда”

в УПИ VІІІ-226, кв.132 по плана на ЦГЧ –
гр.Сливен, ул. ”Г.С.Раковски” №21.

№ 276 от 24. 09. 2015 г.

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна
жилищна сграда”

в УПИ ХІ-„За комплексно жилищно строителство и
гаражи”, кв.127 по плана на ЦГЧ – гр.Сливен,
ул.”Драган Цанков” №5, вх.А и вх.Б, сграда с
идентификатор 67338.533.27 по Кадастралната

№ 277 от 25. 09. 2015г.

„Вилна сграда - пристройка” и „Ограда”

в УПИ ІІ-2818, кв.64, местността „Орта синур”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.406.637 по

„Ограда”

в УПИ VІІІ-562, кв.64 по плана на с.Крушаре,
община Сливен

№ 279 от 25. 09. 2015 г.

„Магазин за хранителни стоки - преустройство на част от
съществуваща жилищна сграда“

в УПИ VІ-315, кв.23 с.Гавраилово, общ.Сливен, ПИ
с идентификатор 14275.501.315 по КК

№ 280 от 25. 09. 2015г.

„Локално пречиствателно съоръжение за отпадни води”

в УПИ XIX-“за текстилна промишленост”, в кв.11
по плана на Промишлена зона на гр.Сливен.

№ 281 от 25. 09. 2015г.

„Благоустрояване на терен за нуждите на спортна площадка”

в УПИ II кв.278 по плана на ЦГЧ на гр.Сливен,
имот с идентификатор 67338.547.10 по КК.

№ 282 от 28. 09. 2015 год.

мемориален знак, на мястото на Арменската апостолическа
православна църква и арменското училище

в западната част на УПИ ІІ „За градска градина,
подземен гараж и магазин”, кв.139 по плана на ЦГЧ
- гр.Сливен

№ 283 от 28. 09. 2015г.

Рекламно-информационни елементи /РИЕ/, в партерният етаж

в УПИ ІV „За жилищно строителство”, /стар пл.№
5467/, кв.282, на ЦГЧ - гр.Сливен, бул.”Цар
Освободител” №30,

№ 284 от 28. 09. 2015 год.

„Ограда” и „Покрито паркомясто”

в УПИ ХХІ-152, кв.92 по плана на кв.”Комлука”,
гр.Сливен, ул.”Шар Планина” № 5

№ 285 от 29. 09. 2015г.

” преместваеми обекти за търговия - павилион за продажба на
закуски на гише с два навеса с маси за консумация, и навес открит бар реконструкция на обект с площ 77.00 кв.м

ПИ с идентификатор 67338.554.5 по КК, попадащ в
на УПИ І-„За озеленяване, спорт и атракции”,
кв.665 по плана на гр.Сливен

„Изграждане на FTTh оптична кабелна мрежа” в ЦГЧ на
гр.Сливен,

„между бул.”Цар Освободител”, бул.”Братя
Миладинови” и бул.”Цар Симеон”

“Ажурна ограда” по регулационните линии

на УПИ ІV-„За стопанска дейност”, кв.561 по плана
на ЖК„Българка”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.525.196 по КК на гр.Сливен.

„ПОГЛЕДНА ПЛОЩАДКА”

в ПИ с идентификатор 97338.303.75 по КК на
местността „Карандила”, землището на гр.Сливен

“Ограда”

на ПИ 67338.832.50, местност ”Къра”, землище
кв.”Речица”, гр.Сливен

„Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци,
с.Сотиря”

в ПИ № № 000101, 105002 105003, местността
„Драките”, землището на с.Сотиря, община Сливен
– етап ІІ

„Селскостопанска постройка – склад/навес””

в ПИ № 041032, местността „Над шехларя”,
землището на с.Чокоба, община Сливен, с НТП
„Овощна градина

№ 292 от 07. 10. 2015г.

„Жилищна сграда”

в УПИ І-204, кв.32 по плана на с.Камен, община
Сливен

№ 293 от 07. 10. 2015г.

Изграждане на FTTh оптична кабелна мрежа” в кв,”Клуцохор” на „между бул.”Тракия”, ул.”Георги Икономов” и
гр.Сливен,
ул.”Шести септември”

№ 294 от 07. 10. 2015 г.

„Изграждане на вътрешноквартални улици между кв.468,
кв.469, кв.470 и кв.471 на кв.”Даме Груев”

№ 295 от 12.10. 2015г.

“Площадкова газопроводна инсталация, котелна централа на в УПИ V-5506, кв.143, по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
природен газ и сградна газо-проводна инсталация”
имот с идентификатор 67338. 548.2 по КК

№ 296 от 12. 10. 2015 год.

“Реконструкция на ограда”

в имот с идентификатор 67338.504.6 по КК, стар
№8434, в УПИ V-6, кв.79 по плана на кв.”Комлука”,
гр.Сливен, ул.”Плевен”№21а.

№ 297 от 13.10. 2015г.

„Монтаж на промишлени инсталации, съоръжения и уредби”

в сграда с идентификатор 67338.601. 65.36 по КК, в
УПИ XIX-“за текстилна промишленост”, в кв.11 на
Промишлена зона на гр.Сливен

№ 298 от 13.10. 2015г.

„Реконструкция на съществуваща спортна площадка”

в двора на І-во ОУ”Хаджи Мина Пашов”, УПИ ІІ-„За
училище”, кв.44 на кв.”Комлука”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.507.130

№ 299 от 15. 10. 2015 г.

монументално-декоративен
елемент
–
географски
знак/пирамида със световните посоки и други геофизични данни
за гр.Сливен, ситуиран върху терен – публична общинска
собственост

в северозападната част на площадно пространство
пред сградата на Община Сливен, разположена в
УПИ І „За административен комплекс”, кв.144 по
плана на ЦГЧ – гр.Сливен,

№ 278 от 25. 09. 2015г.

№ 286 от 29. 09. 2015г.

№ 287 от 05. 10. 2015 год.

№ 288 от 05. 10.2015г.
№ 289 от 06. 10. 2015 г.
№ 290 от 06. 10. 2015г.

№ 291 от 07. 10. 2015г.

, в регулационните граници на кв.”Даме Груев” гр.Сливен.

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 300 от 15.10. 2015 год.

„Рибарник за промишлено производство на
обслужваща сграда с бистро и две битови сгради”

№ 301 от 15. 10. 2015год.

„Павилион – обект за търговия”

в УПИ ХV-313, кв.21 по плана на с.Ковачите,
община Сливен

№ 302 от 15. 10. 2015год.

„Вилна сграда”

в УПИ ІV-2087, кв.226, местността „Дюлева река”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.417.300 по
КК

№ 303 от 15. 10. 2015 год.

“Монтиране на противоветрови прегради на покрит пазар за в УПИ І- „За пазар”, кв.140 по плана на ЦГЧ,
плодове и зеленчуци”
гр.Сливен, бул.”Цар Симеон” №2

№ 304 от 16. 10. 2015 г.

„Покривна фотоволтаична централа с мощност до 30кW”

№ 305 от 16. 10. 2015г.

Павилион с площ 35.00 кв.м от стенни и покривни термопанели на
ситуиран между о.т.1156 и о.т.1157 на
стоманена конструкция, върху съществуваща бетонова площадка,
ул.”Елисавета Багряна”, кв.319 и кв.321 по плана
за нуждите на пенсионерски клуб, като временен преместваем
на кв.”Република”, гр.Сливен
обект върху имот – публична общинска собственост,

№ 306 от 19. 10. 2015г.

“Основен ремонт на съществуваща жилищна сграда” и
„Ограда”

в УПИ ІV-35, кв.222 по плана на кв.”Клуцохор” на
гр.Сливен, ул.„Тертер” №14, ПИ с идентификатор
67338.538.35 по КК.

№ 307 от 20. 10. 2015 г.

„Стопанска постройка” и „Ограда”

в УПИ І-3149,3150,2123,3275, кв.240, местността
„Дюлева река”, селищно образувание „Изгрев”,
землището на гр.Сливен

№ 308 от 20. 10. 2015г.

„Ограда”

в УПИ VІІ-148, кв.9 по плана на с.Драгоданово,
община Сливен

№ 309 от 20. 10. 2015г.

„Ограда”

на УПИ ІV-2548, кв.289, местността „Лозарски
връх”, селищно образувание „Изгрев”, землището
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.419.347
по КК

№ 310 от 21. 10. 2015г.

„Ограда”

в УПИ 9063, местността „Лозарски връх”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен

№ 311 от 28. 10. 2015г.

„Будка за охраната”

в ПИ с идентификатор 67338.48.43 по КК,
местността „Сливенски кър”, землището на
гр.Сливен

№ 312 от 28. 10. 2015 г.

„Пристройки към съществуваща обслужваща сграда
/автосервиз/"

в УПИ ІХ-353, кв.508, м.„Погребите”, гр.Сливен, ПИ
с идентификатор 67338.420.191 по КК, с НТП „За
общ. обслужване

№ 313 от 28. 10. 2014г.

„Магазин за хранителни стоки”

в УПИ І-287, кв.20 по плана на с.Гавраилово,
община Сливен, ПИ с идентификатор
14275.501.287 по КК

„Покривна фотоволтаична електрическа централа с
мощност до 30 кW”

в УПИ І-1516 с НТП „За складова дейност”, кв.35,
местността „Среди дол”, селищно образувание
„Изгрев”, землище гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.404.90 по КК

№ 315 от 29. 10. 2015 г.

„Селскостопанска сграда”

в ПИ № 026221, местността „Мандрата”,
землището на с.Камен, община Сливен,
преотреден в „За съхранение на селскостопанска
техника и механизация”

№ 316 от 02. 11. 2015год.

в УПИ VІ -“За търговия, услуги и ресторант”, кв.316
“Вътрешно преустройство с обединяване на два апартамента по плана на ЦГЧ -гр.Сливен, ул.”Славянска”, имот
в съществуваща сграда”
с идентификатор 67338.549.116 по КК на
гр.Сливен.

№ 317 от 02. 11. 2015 год.

“Триетажна жилищна сграда - пристройка и надстройка на
съществуваща жилищна сграда”

в УПИ VІ - 463, кв.81 /стар Х-187, кв.50/ по плана на
кв.”Речица”, гр.Сливен, ул.”Милин камък” №12,
имот с идентификатор 67338.702.463 по КК на
гр.Сливен.

№ 318 от 02. 11. 2015 год.

“Остъкляване на тераси към апартамент”

находящ се в УПИ ХІІІ-„За КЖС, КОО и
благоустрояване”, кв.593 по плана на гр.Сливен,
ЖК”Сини камъни” бл.20, вх.В, ап.14, обект с
идентификатор 67338. 524.75.1.14 по КК на
гр.Сливен.

№ 319 от 02. 11. 2015год.

“Пристройка, надстройка и преустройство на съществуваща
жилищна сграда”

находяща се в УПИ ХV-29, кв.429 по плана на
кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Сергей Румянцев”
№21

№ 320 от 02. 11. 2015год.

“Преустройство на съществуващи помещения в кабинет за
индивидуална творческа дейност“

в сграда с идентификатор 67338.540.317.1 по КК, в
УПИ VІІ-317, кв.276 по плана на кв.”Клуцохор” гр.Сливен, ул.”Харкан” №29.

№ 321 от 03.11.2015г.

„Ограда”

на ПИ 67338.107.12 с НТП „За друг вид
производствен, складов обект”, м.”Чобанка”,
землище на гр.Сливен

№ 322 от 04. 11. 2015 г.

„Селскостопанска сграда”

в ПИ № 103010, местността „Герена”, землище на
с.Младово, община Сливен, с НТП „Стопански
двор”

№ 314 от 28. 10. 2015 г.

№ 323 от 04.11. 2015 г.

риба, в ПИ с идентификатор 47980.36.226 по КК,
местн.„Могилите”, земл.с.Мечкарево,

в УПИ ІV-37, кв.449, по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Юрий Венелин”№18, имот с
идентификатор 67338.555.37 по КК

в УПИ V-109, кв.26 по плана на с.Калояново,
община Сливен

„Стопанска постройка”
два

разпределителни

между регулационните граници на
кв.кв.139,733,734,735,736 и 737 по плана на ЦГЧ
гр.Сливен,

№ 324 от 06.11.2015г.

“Газопроводна връзка между
газопровода в ЦГЧ на гр.Сливен”,

№ 325 от 11.11. 2015 г.

„Склад готова продукция - преустройство на съществуваща
сграда“

№ 326 от 11. 11. 2015 г.

с идентификатор 67338.303.75.7 в ПИ с
„Реконструкция и саниране на курортно-туристическа сграда” идентификатор 67338.303.75, местността
„Карандила”, землището на гр.Сливен

№ 327 от 16. 11. 2015 год.

“Ажурна ограда”

на УПИ ІV-„За метеорологична станция”, кв.678 по
плана на спортен парк „Юнак”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.557.89 по КК на гр.Сливен.

№ 328 от 17. 11. 2015 г.

“Eднофамилна жилищна сграда”

в УПИ ІІІ-186, кв.241 по плана на кв.”Клуцохор”,
гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.537.186 по
КК, ул.”Цар Иван Шишман”№9.

№ 329 от 17. 11. 2015г.

„Жилищна сграда”

в ПИ с идентификатор 81387.32.34 по КК,
местността „Главите”, землището на с.Чинтулово,
община Сливен

№ 330 от 18. 11. 2015г.

„Жилищна сграда”

в УПИ VІІІ-9157, кв.26, местн. „Селището”, селищно
образувание „Селището”, землището на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.441.88 по КК

№ 331 от 19. 11. 2015г.

„Жилищна сграда – пристройка”

в УПИ І-70, кв.22 по плана на с.Николаево, община
Сливен

№ 332 от 19. 11. 2015 г.

„Офис - пристройка към магазин за хранителни стоки”

в УПИ VІІІ-сладкарница, кв.23 по плана на
с.Николаево, община Сливен

№ 333 от 19. 11. 2015г.

„Покривна фотоволтаична централа с мощност до 30 кW”
67338.401.217 по КК

в УПИ ІІ-1170, кв.20, м.„Градището”, со „Изгрев”,
землището на гр.Сливен, ПИ с идентификатор

№ 334 от 23. 11. 2015 год.

“Ажурна ограда”

на УПИ ІV-„За парк, обществено обслужване,
детска площадка и изложба на цветя”, кв.670 по
плана на спортен парк ”Юнак”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.557.131 по КК

№ 335 от 23. 11. 2015 г.

“Жилищна сграда на три етажа”

в УПИ ХІV-26,27, кв.448, по плана на кв.”Ново
село”, гр.Сливен, ул.”Сава Филаретов” №44, имот с
идентификатор 67338.555.27 по КК.

№ 336 от 24. 11. 2015г.

„БКТП 20/0,4кV - 1х800кVА” в УПИ I, кв.27 по плана на
гр.Кермен;„Ел.кабелно захранване 20кV на БКТП”; „Кабелни
линии 1кV”

в регулационните граници на гр.Кермен, община
Сливен

№ 337 от 24.11. 2015 г.

“Пристройка и енергийно осигуряване на съществуваща
сграда”

сграда с идентификатор 67338.601.261.1 в УПИ ІІІ„За месопреработвателно предприятие”, кв.10б по
плана на Промишлена зона, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.601.261 по Кадастралната
карта

№ 338 от 24. 11. 2015 год.

“Преустройство на съществуваща сграда в цех за
производство на зеленчукови консерви”

в УПИ ІV-„За стопанска дейност”, кв.561 по плана
на ЖК”Българка”, гр.Сливен, сграда с
идентификатор 67338.525.78.1 по КК на гр.Сливен.

№ 339 от 24. 11. 2015год.

„Пристройка към цех за производство на зеленчукови
консерви”

в УПИ ІV-„За стопанска дейност”, кв.561 по плана
на ЖК”Българка”, гр.Сливен, сграда с
идентификатор 67338.525.78.1 по КК.

№ 340 от 26.11. 2015г.

“ Реконструкция на детска градина „Зорница”,

находяща се в УПИ ІІІ-“За детска градина”, кв.700
по плана на кв.”Стоян Заимов”, гр.Сливен

№ 341 от 26. 11. 2015г.

„Текущ ремонт и благоустрояване на двора на детска градина находяща се в УПИ І-“За детска градина”, кв.81 по
„Калина”,
плана на кв.”Комлука”, гр.Сливен

№ 342 от 26.11. 2015 г.

„Реконструкция на детска градина „Мак”,

находяща се в УПИ І-“За детска градина”, кв.127 по
плана на ЦГЧ на гр.Сливен

№ 343 от 26.11. 2015 г.

„Реконструкция на детска градина „Детство”,

находяща се в УПИ ІІ-7095 “За детска градина”,
кв.662 по плана на кв.”Младост”, гр.Сливен

№ 344 от 26.11. 2015 г.

„Реконструкция на детска градина „Папазян”,

находяща се в УПИ І-“За детска градина и
трафопост”, кв.562 по плана на кв.”Българка”,
гр.Сливен

№ 345 от 27.11. 2015г.

„Преустройство на съществуващи гаражи в автосервиз”

в УПИ LІІ, отреден „За автосалон, сервиз, магазин,
складове и търговия”, кв.14, Промишлена зона,
гр.Сливен

с идентификатор 47980.2.15.1 в ПИ с
идентификатор 47980.2.15 по КК на с.Мечкарево,
община Сливен
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№ 346 от 01. 12. 2015г.

„Склад за готова продукция на консервно предприятие
„ФРУКТО СЛИВЕН”,

находящ се в УПИ ХХХ-„За консервен комбинат”,
кв.28 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен.

№ 347 от 01. 12. 2015 год.

“Склад - навес за инвентар“

в ПИ 110, кв.216 по плана на кв.”Клуцохор”, имот с
идентификатор 67338.545.110 по КК на гр.Сливен,
ул.”Баба Тонка” № 52

№ 348 от 02. 12. 2015г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІХ-118, кв.23 по плана на с.Малко Чочовени,
община Сливен

№ 349 от 02. 12. 2015 г.

„Гараж”

в НУПИ 1338, кв.12, местността „Хисарлъка”,
селищно образувание „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.401.256 по
КК

„Жилищна сграда”

в УПИ І-204, кв.32 по плана на с.Камен, община
Сливен

№ 351 от 03. 12. 2015г.

„Реконструкция на изложбена зала „Сирак Скитник”,

находяща се в УПИ ІІ - “За художествена галерия и
обществено обслужване”, кв.735 по плана на ЦГЧ гр.Сливен.

№ 352 от 04. 12. 2015г.

„Текущ ремонт на сгради на НХГ”Д.Добрович”,

находящи се в УПИ ІІ-“За училище”, кв.444 по
плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен

№ 353 от 07. 12. 2015 год.

Еднофамилна жилищна сграда”

„в УПИ ХХХІV-41, кв.324 по плана на
кв.”Република” на гр.Сливен, ул.”Халката” №3,
имот с идентификатор 67338.516.41 по КК.

№ 354 от 07. 12. 2015 г.

„Работна площадка”

в УПИ ХІ-111, кв.9 по плана на с.Чокоба, община
Сливен

„Фотоволтаична инсталация до 30 кWр”

в УПИ V-520, кв.67 на с.Желю войвода, община
Сливен

№ 356 от 10. 12. 2015 г.

„Изграждане на вътрешноквартални улици между кв.468,
кв.469, кв.470 и кв.471 на кв.”Даме Груев”,

в регулационните граници на кв.”Даме Груев” гр.Сливен.

№ 357от 11. 12. 2015 год.

“Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна
жилищна сграда”

в УПИ ХVІІІ -„За комплексно жилищно
строителство и гаражи”, кв.127 по плана на ЦГЧ –
гр.Сливен, ул.”Драган Цанков” №3, вх.А и вх.Б,
сграда с идентификатори 67338.533.28.1 и 2 по
Кадастралната карта.

№ 358

“Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна
жилищна сграда”

в УПИ ХХХ-163, кв.92 по плана на кв.”Комлука” –
гр.Сливен, ул. ”Димитър Пехливанов-Добрович”
№42.

№ 359 от 11. 12. 2015г.

„Цех за преработка на плодове, зеленчуци и ядки преустройство и пристройки на съществуваща
производствена сграда”

в УПИ ХХХVІІ, кв.20 по плана на Промишлена
зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.603.176 по Кадастралната карта

№ 360 от 11. 12. 2015г.

Базова станция № 5070 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ”ЕАД” на
сграда с идентификатор 67338.603. 61.10 по КК,

“ попадаща в УПИ VІ кв.21, Промишлена зона,
гр.Сливен

№ 361 от 14. 12. 2015г.

„Навес за стъклен амбалаж на консервно предриятие
„ФРУКТО СЛИВЕН”

в УПИ ХХХ-„За консервен комбинат”, кв.28 по
плана на Промишлена зона, гр.Сливен.

№ 362 от 14. 12. 2015г.

„Ограда”

на УПИ ХІ-4044, кв.508, местността „Погребите”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.420.182 по
КК

№ 363 от 14. 12. 2015г.

„Сграда за сезонно обитаване”

в УПИ ХХІІІ-831, кв.38 по плана на с.Крушаре,
община Сливен

№ 364 от 17. 12. 2015г.

Обслужваща сграда за товарни автомобили”

„в УПИ ІІ –„за Агромашина импекс”, с НТП „за
складова база” в кв.21 на Промишлена зона гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.603.35

№ 365 от 17.12. 2015г.

„Паркоустройство и благоустройство на парк „Хамам баир”

в УПИ І-„За парк” кв.746 и УПИ І-„За парк” кв.747 по
плана на гр.Сливен, имоти с идентификатори
67338.565.394 и 67338.565.397 по КК

№ 366 от 18.12.2015г.

“Площадков газопровод и сградна газова инсталация на
магазин за строителни материали”

в УПИ I- ”За търговия и битови услуги”, кв.604 по
плана на ЖК”Дружба” гр.Сливен.

№ 367 от 22. 12. 2015г.

„Малко предприятие за производство на лютеница и белена
печена капия” и „Ажурна ограда”

в ПИ № 010486, местността „Хайкъръ герен”,
землището на с.Желю войвода

№ 368 от 22. 12. 2015г.

Рекламно-информационен елемент /РИЕ/ с размери 850/80/15см находяща се в УПИ І „За обществено обслужване и
– едностранна рекламна табела с метална носеща конструкция на жилищно строителство”, кв.140, по плана на ЦГЧ съществуваща едноетажна сграда,
гр.Сливен, бул.”Цар Симеон” №11,

№ 369 от 23. 12. 2015год.

“Плътна ограда”

№ 370 от 28. 12. 2015 г.

“Спешно отделение и отделение по
хематология на МБАЛ”Д-р Иван Селимински”

№ 350 от 02. 12. 2015г.

355 от 08. 12. 2015 г.

от 11. 12. 2015 г.

на УПИ ІХ-637, кв.75 по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, ул.”Възраждане” №16, имот с
идентификатор 67338.703.233 по КК на гр.Сливен.
транфузионна в УПИ І ”За болница”, кв.306 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Христо Ботев” № 1

2016г.
№ 1 от 04. 01. 2016 г.

„Склад строителни материали”

в УПИ ХХVІІІ, кв.45 по плана на с.Крушаре, община
Сливен

№ 2 от 06. 01. 2016г.

„Ремонт сграда и вертикална планировка на ЖП гара Сливен”,

в УПИ ІІІ-“За ЖП гара, ЖП ареал и КОО”, кв.506 на
кв.”Даме Груев”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.605.7 и сгради с идентификатори
67338.605.7.1, 2 и 3 по КК

№ 3 от 06. 01. 2016г.

„Навес за инвентар”

в ПИ 67338.101.27 с НТП „За хранително-вкусова
промишреност”, м.”Аркара коруч”, землище
гр.Сливен

№ 4 от 12. 01. 2016г.

„Вилна сграда”

в УПИ ХІ-3967, кв.502, м. „Погребите” в
регулационните граници на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.419.332 по КК

№ 5 от 12. 01. 2016год.

„Вилна сграда”

в УПИ VІ-1938, кв.209, местността „Дюлева река”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.416.68 по
КК

№ 6 от 14. 01. 2016г.

„Склад за търговия с промишлени стоки”

в УПИ ІV, отреден „За автоморга”, 31б по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.604.103 по КК на гр.Сливен

№ 7 от 18. 01. 2016 г.

„Фотоволтаична инсталация 15 кW” - етапно изграждане.

в ПИ 37530.13.322, местността „Кору Тунджа”,
землище на с.Ковачите, община Сливен

№ 8 от 18. 12. 2015г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХV, кв.20 по плана на с.Селиминово,
община Сливен

№ 9 от 19. 01. 2016г.

“Сенник над лятна търговска площ”

в УПИ VІ, кв.12, с.Глушник, община Сливен

№ 10 от 21. 01. 2016г.

„Метанстанция”

в ПИ 67338.107.12, отреден „За метанстанция,
складова база за промишлени стоки, производство
на алуминиева дограма, цех за производство на
метални изделия и складова база, цех и складова
база за ОВ, ВиК и газови инсталации и
бензиностанция” в м.”Чобанка”, землище на
гр.Сливен
в ПИ 67338.107.12, отреден „За метанстанция,
складова база за промишлени стоки, производство
на алуминиева дограма, цех за производство на
в УПИ ІІІ-358, кв.21 по плана на с.Чинтулово,
община Сливен

№ 11 от 21. 01. 2016г.

„Пътна връзка и автомобилна алея към метанстанция”

№ 12 от 21. 01.2016г.

„Жилищна сграда”

№ 13 от 21. 01. 2016г.

„Вилна сграда”

№ 14 от 21. 01. 2016 г.

в УПИ ХХ-10 “За жилищно строителство и КОО”,
„Преустройство и обединяване в кафе - аперитив с игрална
кв.157 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, бул. ”Цар
зала на съществуващи игрална зала и фотографско ателие”
Освободител” №17б

№ 15 от 22. 01. 2016г.

преместваем обект за услуги – павилион/ каравана с
в имот с идентификатор 67338.603.220 по КК,
максимални размери до 8/2,5м за нуждите на охраната на имота

№ 16 от 22. 01. 2016г.

„БКТП 20/0,4кV - 1х800кVА”; „Ел.кабели 20кV”; „Ел. кабел 1кV”

за УПИ I, отреден “За производство на пелети” ,
кв.19 по плана на кв.”Асеновец”, гр.Сливен.

№ 17 от 27. 01.2016г.

„Вилна сграда” и „Гараж”

в УПИ VІ-2253, кв.238, местността „Дюлева река”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.417.218 по
КК

№ 18 от 27. 01. 2016г.

„Вилна сграда”

в УПИ ІІІ-3899, кв.284, местността „Лозарски връх”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.419.104 по
КК

№ 19 от 28. 01. 2016 г.

“Пристройки на един етаж към съществуваща жилищна в УПИ VІ–57, кв.450 по плана на кв.”Ново село”,
сграда”
гр.Сливен, ул.”Сава Филаретов” №19

№ 20 от 04. 02. 2016 г.

„Покрито паркомясто за лек автомобил”

в УПИ ХVІ-5148, кв.127 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Александър Екзарх” №10, имот с
идентификатор 67338.533.92 по КК на гр.Сливен.

№ 21 от 05. 02. 2016г.

„Вилна сграда”

в УПИ Х-1826, кв.30, местността „Среди дол”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землище
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.404.183 по
КК

в УПИ ХІV-176, кв.72, местността „Орта синур”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен

№ 22 от 05. 02. 2016г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІ, кв.61 по плана на с.Самуилово, община
Сливен

№ 23 от 05. 02. 2016г.

„БКТП 20/0,4кV - 250кVA”

към Ферма за подрастващи птици” в ПИ 027001, м.
”Воденицата” в землището на с.Панаретовци,
община Сливен.

№ 24 от 09. 02. 2016г.

„Основен ремонт и рехабилитация на улица от о.т.163 до
о.т.110а по плана на Промишлена зона”,

между кв.кв.24,25,26 и 27 в регулационните
граници на Пром. зона, гр.Сливен

№ 25 от 09. 02. 2016 г.

„Преустройство на съществуващо жилище в офис”

в УПИ ХV-18, кв.157 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
бул.”Цар Освободител” № 21

№ 26 от 12. 02. 2016г.

„Благоустрояване на поречието на р.Асеновска между
в регулационните граници на гр.Сливен
кв.”Комлука” и кв.”Клуцохор”- гр.Сливен”,
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№ 27 от 16. 02. 2016г.

Сенник над лятна търговска площ”

в УПИ VІІІ, кв.94 по плана на „Комлука”, гр. Сливен

№ 28 от 17.02. 2016г.

„Жилищна сграда с гараж”

в УПИ V-75, кв.11 по плана на с.Гергевец, община
Сливен

№ 29 от 17. 02. 2016г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХV-383, кв.25 по плана на с.Чинтулово,
община
Сливен,
ПИ
с
идентификатор
81387.501.383 по КК

№ 30 от 19. 02. 2016 г.

“Спешно отделение и отделение по
хематология на МБАЛ”Д-р Иван Селимински”

№ 31 от 24. 02. 2016 г.

“Декоративен басейн”

№ 32 от 24. 02. 2016 г.

транфузионна в УПИ І ”За болница”, кв.306 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Христо Ботев” № 1
в УПИ ХV-152 /стар пл.№1498/, кв.54 по плана на
ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Асен Златаров” № 17А, имот
с идентификатор 67338.512.152 по КК на
гр.Сливен.
в УПИ ІІІ-10, кв.382 на кв.”Ново село”, гр.Сливен,
ул.”Илия Цеков” №26, имот с идентификатор
67338.528.10 по КК.

“Жилищна сграда за етапно изпълнение”

№ 33 от 25. 02. 2016г.

находяща се в УПИ ІІІ-“За ЖП гара, ЖП ареал и
КОО”, кв.506 по плана на кв.”Даме Груев”,
„Основен ремонт сграда и вертикална планировка на ЖП гара
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.605.7 и
Сливен”,
сгради с идентификатори 67338.605.7.1, 2 и 3 по КК
на гр.Сливен

№ 34 от 29. 02. 2016г.

„Ажурна ограда”

№ 35 от 29. 02. 2016г.

в УПИ ХІІ-348, кв.426 по плана на кв.„Ново село”,
„Пристройка и преустройство на съществуваща жилищна
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.528.348 по
сграда” и „Гараж със склад”
КК

№ 36 от 29. 02. 2016 г.

„Жилищна сграда и гараж със склад”

в УПИ ХVІ-302, кв.25 по плана на с.Чинтулово,
община
Сливен,
ПИ
с
идентификатор
81387.501.302

№ 37 от 29. 02. 2016 г.

„Навес за инвентар”

в ПИ с идентификатор 30990.220.48 по КК на
землище с.Злати войвода, община Сливен с НТП
„За модулна газ-станция и заведение за бързо
хранене”

№ 38 от 29. 02. 2016г.

„Вилна сграда”

в УПИ ХІІ-2609, кв.291, местността „Лозарски
връх”, селищно образувание „Изгрев”, землището
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.419.203
по КК

№ 39 от 29. 02. 2016г.

“Ремонт на покрив”

в ПИ 67338.302.100, м.”Асеновско дефиле” землище на гр.Сливен, сграда с идентификатор
67338.302.100.6 по КК на гр.Сливен.

№ 40 от 01. 03. 2016 г.

“Сграда за търговия и обществено обслужване“

в УПИ VІІ-„За магазин”, кв.176 на кв.”Клуцохор”,
имот с идентификатор 67338.544.234 по КК на
гр.Сливен.

№ 41 от 01. 03. 2016г.

“Ремонт на покрив”

на сграда с идентификатор 67338.545.20.2 по КК,
попадаща в УПИ ІV-20 /стар пл.№735/, кв.198 по
плана на кв.”Клуцохор”- гр.Сливен, ул.„Веслец” №
17.

№ 42 от 07. 03. 2016 г.

“Ограда”

на УПИ V-273, кв.215 по плана на кв.”Клуцохор”,
гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.545.273 по
КК, ул.”Баба Тонка” №19

№ 43 от 07. 03. 2016г.

на ПИ № 081047, местността „Баира” в землището
на с.Стара река, община Сливен, преотреден за
„Жилищно застрояване”

на УПИ І-192, кв.40 по плана на с.Калояново,
община Сливен

„Ограда”
„Ограда”

в УПИ ХVІІІ-281, кв.23 по плана на с.Новачево,
община Сливен

№ 45 от 07. 03. 2016г.

„Гараж”

в УПИ ХVІІ-310, кв.2 по плана на с.Мечкарево,
община
Сливен,
ПИ
с
идентификатор
47980.501.310 по КК

№ 46 от 10. 03. 2016г.

„Ограда”

в УПИ ІІ-2818, кв.64, местността „Орта синур”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.406.637 по
КК

№ 47 от 10. 03. 2016г.

„Селскостопанска постройка”

в ПИ с идентификатор 47980.28.71 по КК,
местността „Мешата”, НТП „Овощна градина”,
землището на с.Мечкарево, община Сливен

№ 48 от 11. 03. 2016г.

„Контролно-пропусквателен пункт”

в ПИ № 056039 по плана на бивш стопански двор,
с НТП „Производствен терен”, землището на
с.Гергевец, община Сливен

№ 49 от 11. 03. 2016г.

„Ремонтна работилница и склад за селскостопанска в ПИ № 056039 по плана на бивш стоп. двор, с
механизация – ремонт и преустройство на съществуващи НТП „Производствен терен”, землището на
сграда и навес”
с.Гергевец, община Сливен

№ 50 от 11. 03. 2016г.

„Склад за плодове”

в ПИ № 056039 по плана на бивш стопански двор,
с НТП „Производствен терен”, землището на
с.Гергевец, община Сливен

№ 51 от 11. 03. 2016г.

„Вилна сграда” и „Ограда”

в УПИ ХІІІ-1697, кв.50, местността „Андреева
чешма”, селищно образувание „Изгрев”, землище
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.405.175 по
КК

№ 52 от 11. 03. 2016 г.

в сграда с идентификатор 67338. 508.52.3. по КК на
“Преустройство на офис за нуждите на зъболекарски
гр.Сливен, попадаща в УПИ ХІ-2088, кв.75 на
кабинет“
кв.”Комлука”, ул.”Асеновска” №2.

№ 53 от 11. 03. 2016 г.

“Гараж със склад”

в УПИ VІІІ-47/стар 451/, кв.233 на кв.”Клуцохор”,
гр.Сливен, ул.”Цар Иван Шишман” № 39, имот с
идентификатор 67338.537.47 по КК на гр.Сливен.

№ 54 от 12. 03. 2016 год.

„Навес - барбекю”

в УПИ ХVІІ-355, кв.59 по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, ул.Св.Иван Рилски” №5, имот с
идентификатор №67338.702.355 по КК на
гр.Сливен.

№ 55 от 14. 03. 2016г.

„Вътрешно преустройство на съществуваща производствена в УПИ XIX-“за текстилна промишленост”, кв.11 на
сграда в предприятие за преработка на суровини за Промишлена зона на гр.Сливен, имот с
текстилната промишленост”
идентификатор 67338.601.65 по КК на гр.Сливен

№ 56 от 17. 03. 2016г.

„Вилна сграда” и „Гараж”

в УПИ VІІІ-2458, кв.257, местн. „Лозарски връх”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.418.202 по
КК

№ 57 от 17. 03. 2016г.

„Вилна сграда” и „Гараж”

в УПИ ІV-2298, кв.258, местността „Дюлева река”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.418.140 по
КК

№ 58 от 17. 03. 2016г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІ-2891, кв.215, местността „Сухата чешма”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.415.105 по
КК

„Покрито паркомясто”

в УПИ VІІ-111, кв.423 по плана на кв.„Ново село”,
гр.Сливен

“Eднофамилна жилищна сграда”

в УПИ ХІ-194,195,196, в кв.212 по плана на
кв.”Клуцохор”, гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.545.323 по КК, ул.”Баба Тонка” №34

№ 61 от 21. 03. 2016г.

„Вилна сграда”

в УПИ VІІІ-957, кв.24, местността „Градището”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен

№ 62 от 21. 03. 2016г.

в ПИ № 276 на път ІІ-53 в участъка Сливен-Ямбол,
„Пътна връзка за ПИ № 101061 - ТИР паркинг с обслужващи
м. „Чобанка”, землището на с.Гергевец, община
сгради”
Сливен

№ 63 от 21. 03. 2016г.

„Реконструкция въздушна мрежа НН по улици между кв.33,
35 и 36 по плана на с.Крушаре”

в регулационните граници на с.Крушаре, община
Сливен

№ 64 от 22. 03. 2016 год.

“Реконструкция на ограда”

на ПИ с идентификатор 67338.515.73 по КК,
попадащ в УПИ V–73,74, кв.60 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Елисавета Багряна” № 39.

№ 65 от 23. 03. 2016г.

„Складове и магазин за авточасти”

в ПИ 67338.98.47 по КК с НТП „за друг вид
производствен, складов обект”, м.”Аркара коруч”,
землище гр.Сливен, отреден за „складова база с
производствена дейност за промишлени цели,
площадка за разкомплектоване на излезли от
употреба МПС и складове и магазин за авточасти”

№ 66 от 29. 03. 2016г.

“Сградна
газова
инсталация
производствена сграда”

№ 67 от 29. 03. 2016 г.

„Метално комплектно трансформаторно табло 20/0,4кV 100кVA” и „Ел.табло НН“

№ 68 от 30.03.2016г.

в УПИ ІІ-„За обществено обслужване, жилищно
„Сградна газова инсталация на покрита лекоатлетическа
застрояване и търговия”, кв.673 по плана на
писта в спортна зала „В.Левски”
спортен парк „Юнак”, гр.Сливен

№ 69 от 31. 03. 2016г.

„Вилна сграда”

№ 70 от 31. 03. 2016г.

„Реконструкция и изграждане на уличното пространство представляващ УПИ V, кв.22 по плана на
източно от ПИ 67338.603.269 по КК”
„Промишлена зона”, гр.Сливен

№ 71 от 31. 03. 2016 г.

“Гараж”

№ 44 от 07. 03. 2016г.

№ 59 от 17. 03. 2016 г.

№ 60 от 17. 03. 2016 г.

на

съществуваща

в УПИ XIX-“за текстилна промишленост”, кв.11 на
Промишлена зона на гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.601.65
за „Базова станция SLV0097.В00“ в ПИ
67338.848.16, м.”Юрта” на кв.“Речица“, гр. Сливен.

УПИ Х-2318, кв.257, м.”Лозарски връх”, селищно
образувание „Изгрев”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.418.184 по Кадастралната
карта

в УПИ ХV-57, кв.741, по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Акад.Любомир Милетич” №2, имот с
идентификатор 67338.522.57 по КК на гр.Сливен.

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 72 от 04. 04. 2016г.

“Едноетажна жилищна сграда”

в УПИ ХVІІІ-129, кв.238 по плана на кв.”Клуцохор”
на гр.Сливен, ул.„17-януари” №3, ПИ с
идентификатор 67338.537.129 по КК.

№ 73 от 05. 04. 2016г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІ-2884,2885, кв.217, м.”Сухата чешма”,
селищно образувание „Изгрев”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.415.606 по Кадастралната
карта

№ 74 от 05. 04. 2016г.

„Търговско - административна сграда”

в УПИ VІІ-„За Автомаркет”, кв.77 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.606.46 по КК на гр.Сливен

№ 75 от 05. 04. 2016 г.

“Жилищна сграда и допълващо застрояване”

в УПИ ХХІІ-90, кв.53, по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Козлодуй” №3, имот с идентификатор
67338.512.90 по КК

№ 76 от 06. 04. 2016 год.

находящ се в УПИ І-5517 „За хотел”, кв.143 по
“Преустройство и смяна предназначението на съществуващи
плана на ЦГЧ - гр.Сливен, бул.”Цар Освободител”
помещения в лоби - бар на хотел „Парк централ”
№6, имот с идентификатор 67338.548.6 по КК.

№ 77 от 12. 04. 2016 г.

“Ремонт на покрив”

№ 78 от 12. 04. 2016 г.

в УПИ ХХХ-„За административна сграда и
„Цех за печене и пакетиране на ядки – пристройка и складово-производствени сгради”, кв.20 по плана
преустройство на съществуващи производствени сгради”
на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.603.394 по КК

в УПИ ХІІ-162, кв.445 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, бул.„Георги Данчев” №3, сграда с
идентификатор 67338.530.162.1 по КК на гр.Сливен

№ 79 от 13. 04. 2016г.

БКТП 20/0,4кV 1х400кVА” Ел.кабели 20кV” и „Кабел НН”

в УПИ ХС-„за паркинг” в кв.21 на Промишлена
зона, гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.603.381 по КК; в УПИ I, кв.79 по плана на
Промишлена зона гр.Сливен

№ 80 от 14. 04. 2016г.

„Реконструкция въздушна мрежа НН и захранване на
жилищна сграда в кв.1 на с.Средорек”,

в регулационните граници на с.Средорек, община
Сливен

№ 81 от 15. 04. 2016 г.

„Гараж”

в УПИ ХІ-2454, кв.257, местността „Лозарски връх”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.418.207 по
КК

№ 82 от 15. 04. 2016 г.

„Вилна сграда”

в УПИ VІІІ-2664,2666, кв.60, местността „Орта
синур”, селищно образувание „Изгрев”, землището
на гр.Сливен, ПИ с идентификатори 67338.406.21 и
19 по КК

№ 83 от 15. 04. 2016 г.

„Магазин за хранителни стоки и кафе-аперитив”

в УПИ ІХ-341, кв.47, с.Младово, община Сливен

№ 84 от 15. 04. 2016 г.

„Вилна сграда - пристройка и преустройство”

в УПИ VІ-2449, кв.257, местността „Лозарски връх”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен

№ 85 от 15. 04. 2016г.

в УПИ ХХІІІ-15, кв.245 по плана на кв.„Клуцохор” “Жилищна сграда на два етажа като пристройка и надстройка
гр.Сливен,
ул.„Овчарска”
№5а,
имот
с
на същесвуващи сгради”
идентификатор 67338.540.15 по КК на гр.Сливен

№ 86 от 20. 04. 2016г.

„Склад за готова продукция”

в УПИ ІІ-„За производствена и складова дейност”,
кв.37 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.605.182 по КК на
гр.Сливен

№ 87 от 20. 04. 2016 г.

„Магазин за хранителни стоки”

в УПИ ІІ -„За жилищно строителство”, кв.280 по
плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Генерал
Драгомиров” № 15, обекти с идентификатори
67338.549.3.3 и 67338.549. 3.1.12 по КК на
гр.Сливен

№ 88 от 20. 04. 2016г.

„Реконструкция въздушна мрежа НН и захранване на
приемник на ел.енергия в УПИ IV, кв.4 на с.Чинтулово”,

в регулационните граници на с.Чинтулово, община
Сливен.

№ 89 от 20. 04. 2016г.

„Павилион – обект за търговия”

в УПИ ІІ-159, кв.29 по плана на с.Глуфишево,
община Сливен

№ 90 от 20. 04. 2016 г.

в ПИ № 020014 с НТП „За птицеферма”,
„Цех за преработка, пастьоризация и съхранение на течни
м.„Султанка”, землището на с.Панаретовци,
яйца”
община Сливен

№ 91 от 20. 04. 2016г.

„Текущ ремонт на съществуваща селскостопанска сграда”

в ПИ № 102010 с НТП „Стопански двор”,
местността „До могилите”, землището на с.Чокоба,
община Сливен.

№ 92 от 20. 04. 2016г.

„Ограда”

в УПИ І-151, кв.34 по плана на с.Калояново,
община Сливен

№ 93 от 20. 04. 2016 г.

„Жилищна сграда – пристройка и преустройство"

в УПИ VІІІ-109, кв.42 на кв.„Комлука”, гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.507.109 по КК

№ 94 от 20. 04. 2016г.

„Жилищна сграда - надстройка”

в УПИ ХІ-2587, кв.292, местността „Погребите”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.419.175 по
КК

№ 95 от 20. 04. 2016г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІІ-249, кв.34 по плана на с.Младово,
община Сливен

№ 96 от 26. 04. 2016 г.

на УПИ V-„за търговия и услуги”, кв.86 на
„Фундаменти и монтиране на телекомуникационен фургон и
кв.”Комлука”, гр.Сливен, имот с идентификатор
генератор”; “Ограда”
67338.535.24 по КК

№ 97 от 28. 04. 2016г.

“Рекламно-информационни елементи”

кв.13 по плана на „Промишлена зона”, гр.Сливен,
пред УПИ ІV - „За бензиностанция и газстанция”

№ 98 от 28. 04. 2016г.

„Текущ ремонт на съществуваща сграда”

в УПИ І-146, кв.26 по плана на с.Гергевец,
общ.Сливен

№ 99 от 28. 04. 2016 г.

„Лек навес - козирка”

в УПИ VІ, кв.22 по плана на „Промишлена зона”,
гр.Сливен

№ 100 от 28. 04. 2016 г.

в УПИ ІV-„За жилищно строителство”, кв.282 по
“Преустройство и смяна предназначението на съществуващо плана на ЦГЧ - гр.Сливен, бул.”Цар Освободител”
помещение в банков офис”
№30, обект с идентификатор 67338.550.41.1.18 по
КК на гр.Сливен.

№ 101 от 28. 04. 2016 г.

„Фотоволтаична инсталация 15 кWр” - етапно изграждане

в ПИ 37530.13.323, местността „Кору Тунджа”,
землище на с.Ковачите, община Сливен

№ 102 от 28. 04. 2016 г.

“Автомивка на самообслужване”

в УПИ ІІ–„За комплексно обществено обслужване”,
кв.597 по плана на ЖК”Сини камъни”, гр.Сливен.

№ 103 от 28. 04. 2016г.

„БКТП 20/0,4кV 1х800кVА”, „Ел.кабели 20кV” и „Кабел НН”

в УПИ ХIII в кв.10а по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.601.249 по
КК;

№ 104 от 04. 05. 2016г.

„Ограда”

на УПИ ІІІ-1330, кв.20, местността „Градището” в
сел.обр. „Изгрев”, землище на гр.Сливен

№ 105 от 05. 05. 2016г.

„Вилна сграда”

в УПИ VІІІ-4215, кв.69, местността „Орта синур”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатори 67338.406.184 по
КК

№ 106 от 05. 05. 2016г.

„Комплекс къщи за гости за сезонно обитаване”

в УПИ VІІ-564, кв.38, местн. „Селището”, селищно
образувание „Селището”, землището на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.441.268 по КК

№ 107 от 05. 05. 2016г.

„Къща за гости за сезонно обитаване”

в УПИ ІІІ-559, кв.38, местността „Селището”,
селищно образувание „Селището”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.441.270 по
КК

№ 108 от 05. 05. 2016г.

Рекламно-информационен елемент /РИЕ/
2500/520/100мм – едностранна рекламна табела,

№ 109 от 05. 05. 2016г.

„Еднофамилна жилищна сграда”

в УПИ ХІV-143, кв.464 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Полк.Борис Дрангов” №16

№ 110 от 10. 05. 2016 г.

“Ограда”

на УПИ ІІ-96 /стар ПИ 1850/, кв.244 по плана на
кв.”Клуцохор”, гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.538.96 по КК, ул.”Патриарх Евтимий” № 81

№ 112 от 11. 05. 2016 г.

“Преустройство на съществуващи помещения в малка в ПИ 35, попадащ в УПИ І- „За магазин”, кв.58 по
пивоварна”
плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Райна Княгиня” №44.

№ 113 от 11. 05. 2016 г.

„Преустройство на съществуващи помещения в жилище и в УПИ ІІ-93, кв.20 на кв.”Речица”, гр.Сливен, имот с
навес за селскостопанска техника”
идентификатор 67338.703.93 по КК

№ 114 от 11. 05. 2016г.

„Изграждане на въдушна мрежа НН за захранване на
ел.приемник в УПИ III, кв.70 на с.Самуилово”

- в регулационните граници на с.Самуилово,
община Сливен

№ 115 от 12. 05. 2016 г.

“Пристройка към съществуваща жилищна сграда”

в УПИ ІV-63, кв.165 на ЦГЧ - гр.Сливен , имот с
идентификатор 67338.533.63 по КК на гр.Сливен.

№ 116 от 13. 05. 2016г.

„Ограда”

в УПИ ІІІ-145, кв.21 по плана на кв.„Дебелата
курия”, гр.Сливен

№ 117 от 13. 05. 2016г.

„Сграда за тежко-автомобилен гараж”

в ПИ № 036046, местността „Гъстата драка”,
землище на с.Тополчане, община Сливен с НТП
„База за обслужване и ремонт на вятърни и
фотоволтаични централи, кранови уредби и
фотоволтаични системи”

№ 118 от 13. 05. 2016г.

„Вилна сграда”

в УПИ V-2728, кв.54, местността „Андреева
чешма”, селищно образувание „Изгрев”, землище
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.405.209 по
КК

с

размери

в УПИ Х-2019, кв.134, по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Г.С.Раковски” №13, обект с идентификатор
67338.513.244.5.4 по КК на гр.Сливен

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 119 от 16. 05. 2016г.

в УПИ VІІ-8022, кв.436 по плана на кв.”Ново село”,
“Преустройство на съществуваща четириетажна нежилищна гр.Сливен, ул.”Антон Иванов” №9, сграда с
сграда в жилищна”
идентификатор 67338.530.133.2 по КК на
гр.Сливен.

№ 120от 18. 05. 2016 г.

“Пристройка към съществуваща жилищна сграда”

находяща се в УПИ ІХ-175, кв.33 по плана на
кв.”Речица”, гр.Сливен , имот с идентификатор
67338.701.175 по КК на гр.Сливен.

№ 121 от 19. 05. 2016г.

„Вилна сграда”

в УПИ VІ-3300, кв.242, местността „Андреева
чешма”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землището на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.415.654 по КК

№ 122 от 19. 05. 2016г.

„Жилищна сграда – пристройка и надстройка”

в УПИ ХХІ-165, кв.29 по плана на с.Тополчане,
община Сливен

№ 123 от 19. 05. 2016г.

„Жилищна сграда - пристройка и ремонт”

в УПИ ХІІІ-149, кв.18 по плана на гр.Кермен,
общ.Сливен

№ 124 от 19. 05. 2016г.

„Вилна сграда”

в УПИ VІІ-1976,1977, кв.206, местността „Дюлева
река”, селищно образувание „Изгрев”, землище
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.416.419 по

№ 125 от 20. 05. 2016 г.

“Жилищна сграда”

в НУПИ 182, кв.208 на кв.”Клуцохор”, гр.Сливен,
имот с идентификатор 67338. 546.182 по КК,
ул.”Патриарх Евтимий”№17.

№ 126 от 26. 05. 2016г.

“Преустройство на съществуващ търговски обект в гараж”

в УПИ ХVІІ-164, кв.124 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Петко Каравелов” №17, сграда с
идентификатор 67338.532.164.3 по КК.

№ 127 от 26 .05.2016г.

„Фургон - будка за охрана”

в НУПИ 222, кв.„Асеновец”, ПИ с идентификатор
67338.565.222 по КК на гр.Сливен

№ 128 от 01. 06. 2016 г.

„Ограда”

на ПИ 67338.835.77, местност ”Къра”, землище
кв.”Речица”, гр.Сливен

№ 129 от 06. 06. 2016г.

„Кафе-аперитив и магазин хранителни стоки”

в УПИ І - „за комплексно жилищно строителство”,
кв.478 по плана на кв.”Даме Груев”, гр.Сливен

№ 130 от 07. 06. 2016 г.

в ПИ № 101011, местността „Стопански двор„Стопанска постройка – склад /навес/ за продукция и
север”, землището на с.Блатец, община Сливен с
инвентар”
НТП „Овцеферма”

№ 130 от 09. 06. 2016 г.

в УПИ ХІХ–356 /стар пл.№442/ в кв.59 на
“Двуетажна двуфамилна жилищна сграда с аптека и магазин ” кв.”Речица”, гр.Сливен, ул.”Освобождение” №2,
имот с идентификатор 67338.702. 56 по КК.

№ 131 от 10. 06. 2016 г.

“Гараж”

в УПИ І-117, кв.404, по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Трифон войвода” №22, имот с
идентификатор 67338.526.117 по КК на гр.Сливен.

№ 132 от 10. 06. 2016г.

„Използваем сутерен на „Автосервиз с офиси”

в УПИ ІІІ-„За обслужващи дейности”, кв.701 по
плана на кв.”Стоян Заимов-юг”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.553.19 по КК на гр.Сливен

№ 133 от 13. 06. 2016г.

“Жилищна сграда на два етажа” за етапно изпълнение

в УПИ І-67, кв.83 по плана на кв.„Комлука” гр.Сливен, ул.„Родопи” №4, имот с идентификатор
67338.502.67 по КК на гр.Сливен

№ 134 от 13. 06. 2016 г.

в УПИ ХV-54,55, кв.155 на ЦГЧ - гр.Сливен,
“Преустройство на съществуващи помещения в малка
ул.”Одрин” №4, обект с идентификатор 67338.531
работилница за сладкарски изделия”
.55.1. 11.

№ 135 от 13. 06. 2016 г.

“Жилищна сграда на три етажа”

в УПИ VІІІ-47,78, кв.222 по плана на кв.”Клуцохор”,
гр.Сливен, имоти с идентификатори 67338.538.47 и
67338.538.48 по КК, ул.”Тертер” №22 и
ул.„Свобода” №7.

№ 136 от 15. 06. 2016г.

„Навес за обслужване на земеделски нужди”

в ПИ с идентификатор 67338.431.96, местността
„Чинтулово”, землище на гр.Сливен, с трайно
предназначение на територията „Земеделска”

№ 137 от 15. 06. 2016г.

„Гараж”

в УПИ ІV-3, кв.1 по плана на с.Малко Чочовени,
община Сливен

№ 138 от 15. 06. 2016г.

„Фургон”

в УПИ VІІІ-94, кв.9 по плана на с.Глушник, община
Сливен

№ 139 от 22.06.2016г.

„Електронна автомобилна везна”

в ПИ № 056039 по плана на бивш стопански двор,
с НТП „Производствен терен”, землището на
с.Гергевец, община Сливен

№ 140 от 22. 06. 2016 г.

„Два пункта за изваряване на ракия – преустройство на в ПИ № 000112, бивш стопански двор, землището
съществуваща сграда”
на с.Селиминово, община Сливен

№ 141 от 22. 06. 2016 г.

„Преустройство, модернизация и монтаж на технологично находящ се в УПИ V- „За текстилна
оборудване,
промишлени
вътрешни
газопроводни промишленост”, кв.22 по плана на Промишлена
инсталации в апретурен цех”,
зона, гр.Сливен

№ 142 от 22. 06. 2016г.

„Реконструкция въздушна мрежа НН и захранване на
жилищна сграда в УПИ IX- 1586, кв.52, м.”Андреева чешма”

в регулационните граници на СО”Изгрев”, община
Сливен

№ 143 от 23. 06. 2016 г.

„Покрито паркомясто за лек автомобил”

в УПИ ХХV-95, кв.53 по плана на ЦГЧ -гр.Сливен,
ул.”Кирил и Методий” №15, имот с идентификатор
67338.512.95 по КК на гр.Сливен.

№ 144 от 27. 06. 2016г.

„Реконструкция въздушна мрежа НН от ТП”Манастира” в
кв.Ново село”,

в регулационните граници на кв.кв.353, 354 и 361
по плана на гр.Сливен

№ 145 от 28. 06. 2016 г.

“Преустройство на съществуващо помещение в аптека”

в сграда с идентификатор 67338.535. 57.1 по КК на
гр.Сливен, попадаща в УПИ І- „За обществено
обслужване” , кв.737 на ЦГЧ - гр.Сливен

№ 146 от 30. 06. 2016г.

„Жилищна сграда – надстройка с преустройство”

в УПИ ХІ-66, кв.89 по плана на кв.„Комлука”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.503.66 по КК

№ 147 от 30. 06.2016г.

„Вилна сграда”

в ПИ № 103029, местността „Лещарец”, землището
на с.Сотиря, община Сливен

№ 148 от 30. 06. 2016г.

„Жилищна сграда”

в УПИ VІІ-320, кв.4 по плана на с.Чинтулово,
община
Сливен,
ПИ
с
идентификатор
81387.501.320 по КК

№ 149 от 30. 06. 2016г.

„Гараж за два автомобила”

в УПИ ІV-285, кв.35 по плана на с.Самуилово,
община Сливен

№ 150 от 30. 06. 2016 г.

„Реконструкция на параклис „Св.Георги”

- сграда с идентификатор 67338.302.136.1 по КК,
местността „Бармука”, землището на гр.Сливен

№ 151 от 30.06. 2016г.

„Ограда”

на УПИ VІ-480, кв.28 по плана на с.Ковачите,
община Сливен, ПИ с идентификатор 37530.
502.480 по КК

№152 от 30. 06. 2016 г.

“Спортна зала за борба” – за етапно изпълнение,

в УПИ I, кв.717 по плана на спортен парк ”Юнак”,
гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.557.60 по
КК.

№ 153 от 04. 07. 2016г.

„Пункт за годишни технически прегледи и автосервиз - в УПИ LVІІ-„За производствено-складова дейност”,
пристройки и преустройство на съществуваща сграда”, кв.28 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен,
етапно
ПИ с идентификатор 67338.605.100 по КК

№ 154 от 04. 07. 2016г.

„Реконструкция въздушна мрежа НН в с.Самуилово”,
„Външно ел.захранване за приемник на ел.енергия – помпа”

кв.кв.70, 75 и 76 по плана на с.Самуилово; УПИ II,
кв.70 на с.Самуилово

№ 155 от 05. 07.2016г.

„Сенник над лятна търговска площ”

в УПИ ІІ, кв.192 по плана на кв.”Клуцохор”, имот с
идентификатор 67338.542.29 по КК на гр.Сливен,
ул.”Георги Икономов” № 80.

№ 156 от 05. 07. 2016 г.

“Тераса към съществуващо жилище”

находящо се в УПИ І – “За жилищно строителство
и читалище”, кв.327 по плана на кв.”Република”,
гр.Сливен.

№ 157 от 05. 07. 2016 г.

“Пекарна за тестени изделия – реконструкция и пристройка на в УПИ ХІІ–„За кооперативен пазар”, кв.382 по
съществуваща сграда за търговия”
плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен.

№ 158 от 06. 07. 2016г.

„Павилион – обект за търговия”

в ПИ № 160 по плана на с.Сотиря, община
Сливен

№ 159 от 06. 07. 2016г.

„Гараж, склад за отоплителни материали и лятна кухня”

в УПИ ІV-168, кв.22 по плана на с.Гергевец,
община Сливен

№160 от 06. 07. 2016г.

„Жилищна сграда”

в УПИ V, кв.36 по плана на с.Струпец, община
Сливен

№ 161 от 07. 07. 2016г.

“Разширение на фитнес зала”

в УПИ VІ–„За автокъща, автосалон и заведение за
обществено хранене”, кв.580 по плана на ЖК”Сини
камъни”, гр.Сливен.

№ 162 от 07. 07. 2016г.

„Реконструкция на ТП”Център”

в УПИ IX- “за ТП”, кв.15 на с.Ичера, община
Сливен

№ 163 от 07. 07. 2016г.

„Реконструкция на ТП”Център”

до УПИ ХХVIII в кв.45 на с.Крушаре, община
Сливен.

№ 164 от 11. 07. 2016г.

„Реконструкция въздушна мрежа СрН в кв.4 на
СО”Сливенски минерални бани”,

землище с. Злати войвода, община Сливен

№ 165 от 11. 07. 2016 г.

“Пристройка за стълбище и преустройство на тавански в УПИ ХVІІІ–165, кв.406 по плана на кв.”Ново село”,
помещения на жилищна сграда”
гр.Сливен, ул.”Карандила” №85

№ 166 от 12. 07. 2016г.

„Реконструкция на кабелна линия СрН от ТП”Център” до
ТП”Дъба”

№ 167 от 12. 07. 2016г.

„Реконструкция кабел СрН от ТП”Изкуство” до ТП”Декотекс” в регулационните граници на Промишлена зона при пресичането на р.Асеновска”
гр.Сливен

№ 168 от 13. 07 2016г.

“Жилищна сграда” - етапно изграждане

в регулационните граници на кв.”Речица” на
гр.Сливен.

в УПИ ХХVІ-150, кв.179 по плана на кв.„Клуцохор”гр.Сливен, ул.„Георги Икономов” №30, имот с
идентификатор 67338.544.150 по КК.

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение
в УПИ ІV-2456, кв.257, местността „Лозарски връх”,
селищно
образувание
„Изгрев”,
землище
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.418.239 по
КК

№ 169 от 13. 07.2016г.

„Жилищна сграда”

№ 170 от 13. 07. 2016г.

в УПИ Х-„За рибопреработвателно предприятие”,
„Разширение на рибопреработвателно предприятие –
кв.10б по плана на Промишлена зона, гр.Сливен,
пристройка и надстройка на съществуваща сграда”
ПИ с идентификатор 67338.601.262 по КК

№ 171 от 13. 07. 2016г.

“Складово помещение”

№ 172 от 18. 07.2016г.

в УПИ ІІІ-„За ЖП гара, ЖП ареал и КОО”, кв.506 по
преместваемо съоръжение LAFKA - павилион 4кв.м, както и
плана на кв.„Даме Груев”, гр.Сливен, ПИ с
хладилни витрини и фризер върху площ от 2кв.м
идентификатор 67338.605.7 по КК на гр.Сливен

№ 173 от 18. 07. 2016г.

пред западната регулационна граница на УПИ І-„За
Автоматична пощенска станция с площ 3,80кв.м и височина
болница”, кв.306 по плана на ЦГЧ, гр.Сливен,
до 2,20м, от модулни касети с метална конструкция,
ул.”Христо Ботев”,

№ 174 от 20. 07. 2016г.

„Магазин за хранителни стоки - преустройство на част от
в УПИ V-136, кв.14 по плана на с.Струпец, община
съществуваща жилищна сграда” и „Навес - покрита търговска
Сливен
площ”

№ 175 от 20. 07. 2016г.

в ПИ 67338.536.3 /стар №2013/, м.”Асеновско
„Преустройство на пункт за дестилация на ферментирали
дефиле”, землище на гр.Сливен с НТП „За
плодове””
складова база и казан за ракия

№ 175 от 20. 07. 2016г.

„Ограда и подпорна стена”

в УПИ ІІІ-4231, кв.71, местността „Орта синур”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.406.638 по
КК

№ 176 от 25. 07. 2016г.

„Фабрика за преработка и пакетаж на ядки”

в УПИ ІІІ-26,27,„За складова база и предприятие за
производство на печени ядки „Кронос””, кв.8 на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ 67338.601.267 по
КК

№ 177 от 25. 07. 2016 г.

“Пътна връзка за предприятие за преработка на маслини, в ПИ 67338.832.76 по КК, местността „Къра”,
плодове и зеленчуци в ПИ 67338. 832.50 по КК”
землище на кв.”Речица”, гр.Сливен

№ 178 от 25. 07. 2016г.

„Частична реконструкция на улично осветление в
с.Тополчане”

до и в кв.34 по плана на с.Тополчане, община
Сливен

в УПИ ХVІ–31,32, кв.383 по плана на кв.”Ново село”
на гр.Сливен, бул.”Панайот Хитов” №4.

№ 179 от 27. 07. 2016г.

„БКТП 20/0,4кV - 1х800кVА”;„Ел.кабели 20кV”

в УПИ LXXXIX-“за ТП”, кв.21 и в регулационните
граници на Промишлена зона, гр.Сливен

№ 180 от 27. 07. 2016 г.

“Ограда”

на ПИ 67338.835.54 по КК, местност ”Къра”,
землище кв.”Речица”, гр.Сливен

№ 181 от 28. 07. 2016г.

„БКТП 20/0,4кV 1х800кVА”, „Ел.кабели 20кV” и „Кабел НН”

в ПИ 67338.8.30 м. Рамануша, в и извън
регулационните граници на гр.Сливен

№182 от 28. 07. 2016 г.

“Цех за производство на пелети”

в ПИ 67338.845.36, м. ”Дотлука”, земл. кв.”Речица”,
гр.Сливен

№ 183 от 28. 07. 2016г.

„Ограда”

на УПИ ХVІІІ-262, кв.29 по плана на с.Самуилово,
община Сливен

№ 184 от 28. 07. 2016г.

„Жилищна сграда-пристройка и преустройство”; „Два в УПИ VІІ-77, кв.10 по плана на с.Калояново,
гаража”
община Сливен
в УПИ ІХ-166, кв.20 по плана на с.Ичера, община
Сливен, ПИ с идентификатор 32915.501.166 по КК

№ 185 от 28. 07.2016г.

„Основен ремонт на съществуваща жилищнa сграда”

№ 186 от 29.07.2016 г.

„Два пункта за изваряване на ракия – преустройство на в ПИ № 039065, местността „Гелин дере”,
съществуваща сграда”
землището на с.Самуилово, община Сливен

№ 187 от 01. 08. 2016г.

„Преустройство и промяна предназначението на
в УПИ ІІ-“за промишленa и складова дейност”,
съществуващи помещения в кухня” в сграда с идентификатор
кв.19 на „Промишлена зона”, гр.Сливен
ПИ 67338.603.145.8 по КК

№ 188 от 01. 08. 2016 г.

„Склад за хранителни стоки и административна сграда”

в УПИ ХХІІІ-„За склад за хранителни стоки и
административна сграда”, кв.28, Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.605.108 по

№ 189 от 03. 08. 2016г.

“Основен ремонт на съществуваща жилищна сграда”

в УПИ ХІV-4, кв.87 по плана на кв.”Комлука” на
гр.Сливен, ул.„Асеновска” № 85, ПИ с
идентификатор 67338.503.4 по КК.

№ 190 от 03. 08. 2016 г.

“Плодохранилище”

ПИ 67338.871.570 местност
землище на гр.Сливен.

№ 191 от 05. 08. 2016 г.

“Жилищна сграда с обекти за търговия и стопанска дейност”

в УПИ І-„За жилищно строителство и КОО”, кв.152
по плана на ЦГЧ, гр.Сливен

„Спортна площадка - открит фитнес”

в и пред УПИ VІІ -„за дом за стари хора”, кв.1 по
плана на кв.”Ново село-изток”, гр.Сливен

№ 192 от 08. 08. 2016г.

”През Тунджа”,

№ 193 от 08. 08. 2016г.

“Пристройка за котелно помещение и горивно стопанство” и в УПИ XX-236 „за училище”, кв.24 по плана на
„Отоплителна инсталация на ОУ„Хаджи Димитър”
с.Селиминово, община Сливен

№ 194 от 08. 08. 2016г.

„Реконструкция на ТП”Дъба”

в УПИ ХI, кв.11 по плана на кв.Речица, гр.Сливен,
имот с идентификатор 67338.701.467 по КК

№ 195 от 08. 08. 2016г.

„Реконструкция на ТП”Център”

в УПИ I в кв.68 по плана на кв.Речица, гр.Сливен,
имот с идентификатор 67338.702.375 по КК

№ 196 от 10. 08. 2016г.

„Разширение на съществуващ магазин за хранителни стоки”

в УПИ ІV-2430, кв.251, местността ”Лозарски връх”,
селищно образувание „Изгрев”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.418.438 по КК

№ 197 от 10. 08. 2016г.

„Еднофамилна жилищна сграда”

в УПИ VІ-257, 258, кв.681 по плана на кв.”Ново
село-изток”, гр.Сливен, ул.”Любомир Милетич”
№15

№ 198 от 11. 08. 2016г.

„Вилна сграда”

в УПИ ІІ-2499, кв.286, местността ”Лозарски връх”,
селищно образувание „Изгрев”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.418.328 по Кадастралната
карта

№ 199 от 10. 08. 2016 г.

в УПИ І-„за социални дейности, кметство, женска и
“Обединено детско заведение и здравно-образователен детска консултация, поликлиника, ОДЗ и здравноцентър”
образователен център” в кв.40 по плана на
кв.”Надежда” на гр.Сливен

№ 200 от 12. 08. 2016г.

“Реконструкция на
воОУ„Х.М.Пашов“

№ 201 от 12. 08. 2016г.

“Реконструкция и газификация на котелно на СОУ„Димитър в УПИ ІІІ-„за спортно училище”, кв.666 по плана на
Рохов“
гр.Сливен.

№ 202 от 12. 08. 2016г.

“Реконструкция и газификация на котелно на „Дом за стари в УПИ VІІ-„За дом за стари хора”, кв.1, по плана на
хора - Сливен“
кв.“Ново село-изток“, гр.Сливен.

№ 203 от 12. 08. 2016 г.

„Пристройка и надстройка на вилна сграда “

УПИ VІ-3007,3008, кв.216, м.„Сухата чешма”,
селищно образувание „Изгрев”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.415.669

№ 204 от 12. 08. 2016г.

„Жилищна сграда”

в УПИ І-3965, кв.502, м.”Барутни погреби”, селищно
образувание „Изгрев”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.419.279

№ 205 от 12. 08. 2016г.

„Лятна кухня”

№ 206 от 16. 08. 2016 г.

“Пристройка и преустройство
производствена сграда”

№ 207 от 17. 08. 2016г.
№ 208 от 17. 08. 2016г.

№ 209 от 18. 08. 2016г.

отоплителна

инсталация

на

І

- в УПИ ІІ-„за училище”, кв.44 по плана на
кв.“Комлука“, гр.Сливен.

в УПИ ХІ-98, кв.8 по плана на с.Бяла, община
Сливен
на

съществуваща в ПИ 67338.835.15 по КК, м.”Драката”, землище на
кв.”Речица”, гр.Сливен

„БКТП 20/0,4кV - 2х800кVА”;„Ел.кабел 20кV” и „Кабел НН”

в УПИ ХІХ-“За стопанска деност” кв.5 по плана на
с.Николаево, община Сливен.

„Жилищна сграда с кафе - аперитив” – етапно в

УПИ ІХ-184,185,186 в кв.489 по плана на кв.”Даме
Груев”, гр.Сливен, ПИ идентификатор 67338.563.
230

Навес/сенник с размери до 120 кв.м от стоманена конструкция имот с идентификатор 67338.832.72 по КК с НТП
и леко покритие като преместваем обект към склад за „за друг вид производствен, складов обект”, в
селскостопанска механизация,
м.”Къра”, землище на кв.”Речица” - гр.Сливен

№ 210 от 19. 08. 2016 г.

“Eднофамилна жилищна сграда”

в УПИ VІ-88, в кв.84 по плана на кв.”Комлука”,
гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.502.88 по
КК, ул.”Работническа” №21

№ 211 от 19. 08. 2016 г.

“Текущ ремонт на жилищна сграда”

в УПИ ІІІ-7338, кв.402 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.„Трифон войвода” №10, сграда с
идентификатор 67338.526.244.1 по КК на гр.Сливен

№ 212 от 25. 08. 2016 г.

„Фотоволтаична централа 30кW”

в УПИ VІ, кв.31а по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.604.91 по КК

№ 213 от 25. 08. 2016г.

„Строителен хипермаркет”

в УПИ V-1854,1855, кв.208, местността „Дюлева
река”, селищно образувание „Изгрев”, гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.416.407 по

№ 214 от 26. 08. 2016 г.

“Реконструкция на дървен покрив”

в УПИ V-42, кв.282 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
бул.”Цар Освободител” № 32, имот с
идентификатор № 67338.550.42.

№ 215от 30. 08. 2016год.

„Еднофамилна жилищна сграда”

в УПИ ХІ-75, кв.368 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен,
ул.”Гаговец”
№25,
имот
с
идентификатор 67338.518.74 по КК

№ 216 от 31. 08. 2016г.

“Преустройство на базова станция № 5011” в сграда с в УПИ ІІІ, кв.572 по плана на гр.Сливен,
идентификатор 67338.525.133.1,
ЖК”Българка” бл.22

№ 217от 01. 09. 2016 год.

“Пристройка към съществуващ магазин и сервиз за гуми”

№ 218 от 02. 09. 2016 год.

“Преустройство и реконструкция
помещения за конферетна зала в хотел“

№ 219 от 08. 09. 2016г.
№ 220 от 08. 09. 2016 г.

„Фотоволтаична инсталация - 30 кW”

на

в УПИ ХІІ „За КОО”, кв.280 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Лъдженска” , имот с идентификатор
№67338.549.68 по КК на

съществуващи в УПИ ІІІ-„За ансамбъл малки семейни хотели”,
кв.102 на кв.”Комлука”, ул.”Великокняжеска” №31.
в УПИ ІV-136, кв.23 по плана на с.Глуфишево,
община Сливен

в ПИ № 101011, местността „Стопански двор„Стопанска постройка – склад/навес за продукция и
север”, землището на с.Блатец, община Сливен с
инвентар”
НТП „Овцеферма”

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

№ 221 от 08. 09. 2016г.

№ 222 от 08. 09. 2016г.

№ 223 от 08. 09. 2016 год.

Възложител

Обект

Местонахождение

„Ограда”

на УПИ VІІ-4160 и УПИ ХІХ-4170, кв.507,
местността „Барутни погреби” /„Погребите”/,
гр.Сливен, ПИ с идентификатори 67338.420.242 и
228 по КК

„Ограда и подпорна стена”

в УПИ ІІІ-4231, кв.71, местността „Орта синур”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.406.638 по
КК

“Преустройство и промяна на предназначението
Медицински център на съществуващи помещения”,

обекти с идентификатори 67338.544.227.1.2;
за 67338.544.227.1.3 и 67338.544.227.1.4 по КК,
попадащ в УПИ ІХ-227, кв.176 на кв.”Клуцохор” гр.Сливен, ул.”Георги Икономов” №12

№ 224 от 10. 09. 2016 г.

сграда с идентификатор 67338.546.183.1 по КК на
“Преустройство на тавански помещение от съществуваща
гр.Сливен, НУПИ 183, кв.208 на кв.”Клуцохор”,
жилищна сграда за създаване на таванско жилище“,
ул.”Патриарх Евтимий” №15.

№ 225 от 12. 09. 2016 г.

“Пекарна за тестени изделия – реконструкция и пристройка на в УПИ ХІІ–„За кооперативен пазар”, кв.382 по
съществуваща сграда за търговия”
плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен.

№ 226 от 12. 09. 2016 г.

“Ремонт на покрив”

сграда с идентификатор 67338.545.43.2 по КК, пв
УПИ ХVІ-43 /стар пл.№704/, кв.198 по плана на
кв.”Клуцохор”- гр.Сливен, ул.„Шаркьой” № 6а.

№ 227 от 12. 09. 2016г.

„Къща за гости”

в УПИ ХХ-4088, кв.511, местността „Погребите”
/„Барутни
погреби”/,
гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатор 67338.419.387 по КК

№ 228 от 12. 09. 2016г.

„Вилна сграда”

в УПИ ІІІ-5086, кв.431, местността „Гюргюнлюка”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.421.85 по КК

№ 229 от 12. 09. 2016 г.

“Текущ ремонт на съществуваща жилищна сграда”

в УПИ ІІІ-98, кв.106, по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Генерал Столетов” №19.

№ 230 от 17. 09. 2016г.

Реконструкция на отоплителна инсталация на ІІ-ро
„ в УПИ I-„за училище”, кв.201по плана на
ОУ“Христо Ботев“;“Котелно помещение, оборудване и
кв.„Клуцохор”, гр.Сливен, ул.”Московска” № 6
инсталационни връзки”
„Обслужваща улица в кв.”Стоян Заимов-север”,

пред кв.726 на кв.”Стоян Заимов-север” на
гр.Сливен

№ 231 от 17. 09. 2016 г.

„Обслужваща улица в кв.”Стоян Заимов-север”,

пред западния край на южната регулационна
граница на УПИ I, кв.726 по плана на кв.”Стоян
Заимов-север” на гр.Сливен

№ 232 от 17. 09. 2016 год.

“Преустройство на съществуващо помещение в аптека”

УПИ --ІІІ – 40 /стар 5471/, кв.282 на ЦГЧ гр.Сливен, бул.”Цар Освободител” №28, обект с
идентификатор 67338.550.40.8

№ 233 от 17. 09. 2016 год.

„Склад към цех за хартия - пристройка с преустройство"

в УПИ ХLV-за печатница, кв.26 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.605.202 по КК

№ 234 от 17. 09. 2016 год.

„Два пункта за изваряване на ракия”

в ПИ № 067047, бивш стопански двор, землището
на с.Драгоданово, община Сливен

№ 235 от 17. 09. 2016г.

„Ажурна ограда”

на ПИ с идентификатор 32915.51.35 в местността
„До училищна градина” по КК на землището на
с.Ичера, община Сливен, преотреден за
„Ваканционно селище”

№ 236 от 17. 09. 2016г.

„Ажурна ограда”

на ПИ с идентификатор 32915.51.48 в местността
„До реката” по КК на землището на с.Ичера,
община Сливен, преотреден за „Вилна сграда”

№ 237 от 17. 09. 2016г.

„Ажурна ограда”

на ПИ с идентификатор 32915.51.47 в местността
„Паткова лъка” („До училищна градина”) по КК на
землището на с.Ичера, община Сливен,
преотреден за „Заведение за обществено хранене”

№ 238 от 17. 09. 2016г.

„Ажурна ограда”

на ПИ с идентификатор 32915.52.21 в местността
„Паткова лъка” по КК на землището на с.Ичера,
община Сливен, преотреден за „Рибарник”

№ 239 от 17. 09. 2016г.

„Ажурна ограда”

на ПИ с идентификатор 32915.53.47 в местността
„Хармана” по КК на землището на с.Ичера, община
Сливен, преотреден за „Вилна сграда”

№ 240 от 17. 09. 2016г.

„Ажурна ограда”

на ПИ с идентификатор 32915.53.48 в местността
„Хармана” по КК на землището на с.Ичера, община
Сливен, преотреден за „Вилна сграда”

„Покривна фотоволтаична централа с мощност до 30кW”

в ПИ 67338.871.570 /стар ПИ 67338. 871.566/ по
КК, местност ”През Тунджа”, землище гр.Сливен.

„Покривна фотоволтаична централа с мощност до 5кW”

в УПИ ХІІІ-88, кв.376, по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, бул.”Панайот Хитов”№65, имот с
идентификатор 67338.519.125 по КК

№ 231 от 17. 09. 2016 г.

№ 241 от 17. 09. 2016 год.

№ 242 от 19. 09. 2016 г.

№ 243 от 19. 09. 2016г.

“Изтегляне на кабел за оптична свързаност на Община
Сливен, Административен съд –Сливен и служби на Агенция
по вписвания, гр.Сливен”

№ 244 от 21. 09. 2016г.

„Реконструкция въздушна мрежа НН на с.Градско”;
„Захранване на гараж със склад”

в регулационните граници на с.Градско и в УПИ V143, кв.12 на с.Градско, община Сливен

№ 245 от 26.09. 2016 г.

в УПИ ІІ-„За обществено обслужване, жилищно
“Газифициране котелна централа, ВОИ и вентилация на
застрояване и търговия”, кв.673 по плана на
игрище за баскетбол на обществена сграда - спортна зала”
спортен парк „Юнак”, гр.Сливен

№ 246 от 26. 09. 2016г.

преместваемо съоръжение LAFKA - павилион за услуги и
продажба на тютюневи изделия, вестници, печатни издания, УПИ ХІ-62, кв.386, по плана на кв.”Ново село”,
пакетирани хранителни стоки, фишове за ТОТО, лото и други гр.Сливен, бул.”Панайот Хитов” №18,
лотарийни игри, с площ до 10кв.м,

№ 247 от 27. 09. 2016 г.

“Ограда”

№ 248 от 28. 09. 2016г.
№ 249 от 29. 09. 2016 год.
№ 250 от 29. 09. 2016г.

на ПИ 67338.835.52 по КК, местност ”Къра”,
землище кв.”Речица”, гр.Сливен

„Изграждане на въздушна линия НН от ВИ”Изток” на ТП в ПИ 68117.11.6610, м.Юрта, землище с.Сотиря,
”Пчелина”;„Външно ел.захранване на стопанска постройка”
община
“Текущ ремонт на съществуваща жилищна сграда”

в УПИ Х-106, кв.122, по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Д-р Иван Селимински” №9.

„Разширение на кравеферма - обор за 250 крави”;„Покривна в ПИ № 001757 с НТП „Кравеферма” , м.„Казлача”,
фотоволтаична инсталация 30 kW”
землище на с.Глуфишево, община Сливен

№ 251 от 03.10.2016год.

„Отводняване на повърхностни води и благоустрояване”

в УПИ I-„за жилищно строителство и търговия”,
кв.708 по плана на кв.”Стоян Заимов- юг”,
гр.Сливен,

№ 252 от 04. 10. 2016 год.

“Пристройка към жилищна сграда”

в УПИ ХVІ-37, кв.222 по плана на кв.„Клуцохор” гр.
Сливен, ул.„Георги Икономов” № 63, имот с
идентификатор № 67338.538.37 по КК.

№ 253 от 10. 10. 2016г.

в УПИ VІ-„за топлофикация” в кв.21 по плана на
„Инсталация за производство на пелети – преустройство и
„Промишлена
зона”,
гр.Сливен,
ПИ
с
пристройка на съществуваща сграда”
идентификатор 67338.603.61 по КК

№ 254 от 11. 10. 2016г.

в УПИ L-395 „За производствени и складови
„Предприятие за производство на млечни продукти –
дейности”, кв.22, Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
преустройство на съществуваща сграда и пристройка”
с идентификатор 67338.603.295 по КК

№ 255 от 11. 10. 2016 г.

„Преизграждане на съществуваща сграда”

в УПИ ХІV-316, кв.14 по плана на с.Ичера, община
Сливен, ПИ с идентификатор 32915.501.527 по КК

№ 256 от 14. 10. 2016год.

“Ограда”

на УПИ ХV-35, кв.461 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Сава Филаретов” №4, имот с
идентификатор 67338.556.35 по КК на гр.Сливен.

№ 257 от 20. 10. 2016 г.

„Сграда за сортиране и съхранение на плодове”

в ПИ с идентификатор 67338.76.28, местността
„Сливенски кър”, землището на гр.Сливен с НТП
„Друг вид земеделска земя” /двор за застрояване

№ 258 от 21. 10. 2016 год.

“Жилищна сграда с обекти за търговия”

в УПИ ІІ-129, кв.125 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Георги Гюлмязов” №13

№ 259 от 21. 10. 2016 г.

в ПИ 7980.36.221 и ПИ 7980.44.280 по
„Реконструкция на съществуващи селскостопански пътища”, Кадастралната карта на
землището на
с.Мечкарево, община Сливен
попадащи в имот с идентификатор 67338.537.204
по КК, УПИ ІІ - ”За произв.на макаронени изделия и
пакетиране на хр.стоки”, кв.189 по плана на
кв.”Клуцохор” на гр.Сливен, ул.„Тракия” № 59

№ 260 от 21. 10. 2016 г.

“Текущ ремонт на съществуващи сгради”,

№ 261 от 25. 10. 2016год.

Сенник /навес/ 23.00 кв.м, като преместваем обект върху
находящ се в УПИ ІІІ-„За обществено обслужване и
собствен терен, покриващ пространството над лятна
търговия”, кв.569 по плана на ЖК”Българка”,
търговска площ пред съществуващ обект за обществено
гр.Сливен
обслужване – магазин за хранителни и нехранителни стоки,

№ 262 от 26. 10. 2016год.

„Навес за селскостопанска продукция, помещение за помпа и в ПИ с идентификатор 30990.33.35, м. „Сливенски
санитарен възел” по проект „Създаване на интензивно път” по КК на землището на с.Злати войвода,
черешово насаждение”
община Сливен, с НТП „Нива”

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 263 от 26. 10. 2016г.

„Ажурна ограда”

на ПИ с идентификатори 30990.33.34 с НТП „Нива”
и 30990.33.35 /двор за застрояване в земеделски
земи без промяна на предназначението им/,
м.„Сливенски път” по КК на землището на с.Злати
войвода, община Сливен, по проект „Създаване на
интензивно черешово насаждение”.

№ 264 от 26. 10. 2016г.

„Ограда”

на УПИ ХVІ-448, кв.61 по плана на гр.Кермен,
община Сливен

№ 265 от 26. 10. 2016г.

„Вилна сграда”

в УПИ І-1007, кв.18, местността „Градището”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.403.99 по КК

№ 266 от 26. 10. 2016г.

„Жилищна сграда”

в ПИ № 68117.11.6636, местн.„Юрта”, землище на
с.Сотиря, община Сливен

№ 267 от 26. 10. 2016г.

„Жилищна сграда”

в ПИ № 68117.11.6635, местн.„Юрта”, землище на
с.Сотиря, община Сливен

№ 268 от 26. 10. 2016 год.

“Преустройство на съществуващи помещения в магазин за в УПИ ІІ-„За стрелбище”, кв.716 по плана на
градинско оборудване и агроаптека”
спортен парк „Юнак”, гр.Сливен.

№ 269 от 27. 10. 2016г.

„Портиерна”

№ 270 от 27. 10. 2016 год.

“Преустройство на съществуващо таванско помещение в в УПИ І–117, кв.404 по плана на кв.”Ново село”,
жилище”
гр.Сливен, ул.”Трифон войвода” № 22а

№ 271 от 31. 10. 2016год.

между бул.”Георги Данчев”, бул.”Христо Ботев”,
„Изграждане на FTTh оптична кабелна мрежа” в кв.”Ново
ул.”Добри Петков” и ул.”Ропотамо”, район
село” на гр.Сливен,
SL_NOV_IN_0078_PON01_0078

№ 272 от 04. 11. 2016 год.

„Преустройство на част от съществуващо жилище в офис”,

стар пл.№5822, попадащ в УПИ ІХ- „За жилищно
строителство” кв.297 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
бул.”Братя Миладинови” № 24, ап.2, обект с
идентификатор 67338.549.95.1.2 по КК.

№ 273 от 04. 11. 2016 год.

„Ремонт и преустройство на съществуващо помещение”

в УПИ І -162, кв.55 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Генерал Столетов” №56

№ 274 от 04. 11. 2016г.

„Пристройка към вилна сграда”

в НУПИ 2577, кв.292, местността ”Лозарски връх”,
селищно образувание „Изгрев”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.419.158 по КК

№ 275 от 04. 11. 2016год.

Рекламно-информационен елемент – свободностоящ,
на кръстовището на ул.”Пейо Яворов” и
неосветен, представляващ две рекламни пана с размери 1.00 /
бул.”Панайот Хитов”, пред северозападния ъгъл на
5.00м, монтирани от двете страни на хоризонтална конзолна
кв.386 по плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен
ферма

№ 276 от 09. 11. 2016 год.

“Ограда”

на поземлен имот с идентификатор 67338.848.63
по КК на гр.Сливен, местност „Керханата”,
землище кв.”Речица”, гр.Сливен.

№ 277 от 09. 11. 2016 год.

“Пристройка към съществуваща жилищна сграда”

в УПИ ІV–220, кв.418 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Димчо Дебелянов” №16а

№ 278 от 09. 11. 2016год.

“Преустройство на съществуващи помещения в ренгенов в УПИ VІІІ, кв.650 по плана на кв.”Бр.Миладинови –
кабинет с монтаж на 3D скенер”
юг”, гр.Сливен.

в УПИ LХХХV, кв.22 по плана на Промишлена
зона,
гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатор
67338.603.385 по КК

№ 279 от 11. 11. 2016г.

„Текущ ремонт на съществуваща селскостопанска сграда”

в ПИ № 000055 с НТП „Овцеферма”, местността
„Гробищата”, землището на с.Николаево, община
Сливен

№ 280 от 11. 11. 2016 г.

„Строителен хипермаркет”

в УПИ V-1854,1855 - „За обществено обслужване”,
кв.208, м.„Дюлева река”, селищно образувание
„Изгрев”, земл. на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.416.407 по КК

№ 281 от 14. 11. 2016г.

„БКТП 20/0,4кV 1х800кVА”;„Ел.кабели 20кV за захранване на
БКТП”

в ПИ 67338.107.12, м.Чобанка, землище на
гр.Сливен, НТП „за друг вид производствен,
складов обект”.

№ 282 от 14. 11. 2016 г.

на обект с идентификатор 67338.551.2.4.7,
„Ремонт и преустройство на съществуващ търговски обект”
попадащ в УПИ І, кв.284 по плана на ЦГЧ и „Монтаж на РИЕ”
гр.Сливен, бул.”Цар Освободител” №34.
„Православен храм”

в УПИ VІІІ-98, отреден „За църква”, кв.14 по плана
на с.Гергевец, общ.Сливен

№ 284 от 14. 11. 2016 год.

“Пристройки към съществуваща производствена сграда”

в УПИ І-429 в кв.19 по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, ул.”Изгрев”, имот с идентификатор
67338.703.429 по КК на гр.Сливен

№ 285 от 16. 11. 2016г.

„Гараж”

в УПИ ХVІІІ, отреден „За склад”, кв.17 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен

№ 286 от 21. 11. 2016 год.

“Жилищна сграда на четири етажа с магазини”

в УПИ І - 26, кв.156 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Сливница” №10, имот с идентификатор
67338.531.26 по КК на гр.Сливен.

№ 287 от 22. 11. 2016г.

„Ограда”

на ПИ 67338.832.16 по КК с НТП „За складова
база”, м.”Къра”, землище на кв.”Речица”, гр.Сливен

№ 288 от 22. 11. 2016 год.

“Ремонт на съществуващи плътни огради”

на УПИ ІV - 48, кв.146 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Генерал Столипин” №5, имот с идентификатор
№67338.533.48 по КК на гр.Сливен.

№ 289 от 24. 11. 2016 год.

„Покрито паркомясто”

в УПИ ХVІІ-55, кв.107 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.Ген.Столетов” №20

“Едноетажна жилищна сграда”

в УПИ І-53, кв.53 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Велико-княжевска” №80, имот с идентификатор
67338.512.53 по КК на гр.Сливен

№ 283 от 14. 11. 2016г.

№ 290 от 25. 11. 2016 г.

№ 291 от 25. 11. 2016г.

„Ограда”

на УПИ ІХ-40, кв.6 по плана на с.Сотиря, община
Сливен

№ 292 от 25. 11. 2016г.

„Ограда”

на УПИ ІІІ-188, кв.19 по плана на с.Сотиря, община
Сливен

„Две оранжерии”

в УПИ ХV-202, кв.20 по плана с.Крушаре, община
Сливен

№ 294 от 25. 11. 2016г.

„Оранжерия”

в ПИ № 051035, местността „Джинджи чифлик”,
землището на с.Самуилово, община Сливен, с
НТП „Оранжерия”

№ 295 от 25. 11. 2016г.

„Гъбарник – преустройство и пристройка на съществуваща в ПИ № 000100 с НТП „Производствен терен”,
сграда”
землището на с.Селиминово, община Сливен

№ 296 от 28. 11. 2016г.

„Оранжерия”

№ 293 от 25. 11.2016г.

№ 297 от 25. 11. 2016 год.

в ПИ с идентификатор 67338.854.135, местността
„Хасанова могила” по КК на землището на
кв.„Речица”, гр.Сливен, с НТП „Нива”

“Магазин за пакетирани стоки - пристройка и преустройство в УПИ VІІІ–47, кв.442 по плана на кв.”Ново село”,
на съществуваща сграда”
гр.Сливен, бул.”Георги Данчев” №63

№ 298 от 30. 11. 2016 г.

„Градозащитна система”

на ПИ с идентификатор 67338.832.82, местността
„Къра” по КК в землището на кв.„Речица”, община
Сливен, с НТП „Друг вид нива”

№ 299 от 30. 11. 2016г.

„Градозащитна система”

на ПИ с идентификатор 67338.832.83, местността
„Къра” по КК в землището на кв.„Речица”, община
Сливен, с НТП „Друг вид нива”

№ 300 от 30. 11. 2016г.

в УПИ ХLІІІ в кв.17, ПИ 67338.602.174 по КК и в
„Нов БКТП до 1х800кVА, 20/0,4кV”;„Ел.кабели 20кV” и
регулационните граници на на Промишлена зона „Ел.кабел 1кV”
гр.Сливен

№ 301 от 01. 12. 2016 год.

“Масивна ограда”

на УПИ ХV-38 /стар ПИ 1069/, кв.222 по плана на
кв.”Клуцохор”, гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.538.38 по КК, ул.”Георги Икономов” № 65

№ 302 от 02. 12. 2016 г.

„Защитно съоръжение

” на ПИ №№ 0038: 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 87, 88, 112 и 113, м. „Кьосурлука”
в землището на с.Малко Чочовени, община
Сливен, с НТП „Овощна градина”

№ 303 от 02. 12. 2016 г.

„Защитно съоръжение”

на ПИ №№ 0038: 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
106, 107, 108, 109, 110 и 111, местността
„Кьосурлука” в землището на с.Малко Чочовени,
община Сливен, с НТП „Овощна градина

№ 304 от 02. 12. 2016 г.

„Градозащитна система”

на ПИ № 011005, местността „Памуклиолу” в
землището на с.Старо село, община Сливен, с
НТП „Овощна градина”

№ 305 от 02. 12. 2016 г.

„Резервоар за поливна вода с обем 1000 м3”

в ПИ № 010019, местността „Гюрлюджика”,
землището на с.Старо село, община Сливен, с
НТП „Овощна градина”

№ 306 от 02. 12. 2016 г.

„Резервоар за поливна вода с обем 338.3 м3”

в ПИ № 012037, местността „Памуклиолу”,
землището на с.Старо село, община Сливен, с
НТП „Нива”

№ 307 от 02. 12. 2016 г.

„Мрежа за защита от градушки, птици и насекоми”; „Система на ПИ 67338.832.81 c НТП „Друг вид нива” в
за капково напояване” и „Лека ограда”
м.„Къра”, землище на кв.„Речица”, гр.Сливен

№ 308 от 05. 12. 2016 год.

“Тераса към съществуващо жилище”,

находящо се в УПИ І – “За жилищно строителство”,
кв.326 по плана на кв.”Република”, гр.Сливен,
етапно изпълнение

№ 309 от 06. 12. 2016 год.

“Преустройство на съществуващи помещения в нощен бар”

от ПИ 37 в УПИ І „За магазин”, кв.287 по плана на
ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Д-р Константин Стоилов” №
30.

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 310 от 08. 12. 2016г.

„Склад за съхранение на натриев хлорид”

в УПИ І-12, кв.169 по плана на кв.”Клуцохор”,
гр.Сливен

№ 311 от 08. 12. 2016год.

“Жилищна сграда с обекти за търговия”

в УПИ ІІ-129, кв.125 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Георги Гюлмязов” №13

№ 312 от 09. 12. 2016г.

в ПИ №020015, м.„Султанка”, землището на
„Силози за зърно и силози за добавки към фуражен цех на
с.Панаретовци, община Сливен с НТП
птицеферма”
„Птицеферма”

№ 313 от 09. 12. 2016 г.

„Мрежа за защита от градушки, птици и насекоми”; „Система на ПИ № 059001 c НТП „Овощна градина” в
за капково напояване” и „Лека ограда”
местн.„Азмаците”, земл. на с.Крушаре,общ.Сливен

№ 314 от 09. 12. 2016д.

„Селскостопанска постройка - навес”

в ПИ с идентификатор 30990.29.325 /стар
30990.29.323/ по КК, местността „Япраклий”,
землището на с.Злати войвода, община Сливен двор за застрояване

№ 315 от 09. 12. 2016год.

„Ажурна ограда”

на ПИ № 68117.11.9517 и ПИ № 68117.11.6653 в
местността „Юрта”, землището на с.Сотиря,
община Сливен, НТП „Територии предназначени
за селското стопанство”

№ 316 от 09. 12. 2016г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІІІ-179, кв.29 по плана на с.Панаретовци,
община Сливен

„Вилна сграда” и „Гараж” 67338.415.417 по КК

в УПИ ІІ-3315, кв.245, местн. „Андреева чешма”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор

“Жилищна сграда на три етажа”

в УПИ ХХІІ - 274, кв.126 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Г.С.Раковски” №59, имот с
идентификатор №67338.514.274 по КК на
гр.Сливен

„Битови помещения - контейнерен тип”

в ПИ с идентификатор 67338.871.571, м. „През
Тунджа” по КК на землището на гр.Сливен,
отреден „За отглеждане на животни, добиване на
животинска продукция, обслужващи дейности,
трафопост и фотоелектрическа централа”

№ 320 от 15. 12. 2016г.

„Реконструкция въздушна мрежа НН в с.Голямо Чочовени”

в и извън регулационните граници на с.Голямо
Чочовени, община Сливен

№ 321 от 21. 12. 2016г.

„Ограда”

на УПИ ХVІІ, кв.479, кв.„Даме Груев”, гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.563.227 по КК

„Склад за селскостопански машини, инвентар и пособия”

в ПИ с идентификатор 67338.76.28, местността
„Сливенски кър”, землището на гр.Сливен с НТП
„Овощна градина”

№ 317 от 09. 12. 2016г.

№ 318 от 09. 12. 2016 год.

№ 319 от 12. 12. 2016год.

№ 322 от 21. 12. 2016 г.

№ 323 от 23. 12. 2016г.

„Основен ремонт на спортен комплекс „Асеновец“ като в УПИ І-„за спортна зала, общ.обслужване и
подобект на “Основен ремонт и реконструкция спортни бази благоустрояване”,
кв.170
по
плана
на
и съоръжения в гр.Сливен и населените места в общината”
кв.“Клуцохор“, гр.Сливен,

№ 324 от 23. 12. 2016 год.

“Преустройство на тавански етаж в съществуваща жилищна в ПИ 166 /стар ПИ 2389/ , кв.32 по плана на
сграда”
кв.„Комлука” гр. Сливен, ул.„Булаир” № 90

№ 325 от 27. 12. 2016г.

„Светофарна уредба на кръстовище на бул.”Ст.Стамболов” с
в регулационните граници на гр.Сливен;
бул.”Бургаско шосе”,

№ 326 от 28. 12. 2016год.

“Преустройство на съществуващи магазин за месо и в УПИ V-„За обществено обслужваща сграда”,
транжорна”.
кв.557 по плана на ЖК „Българка”, гр.Сливен

№ 327 от 28.12.2016 год.

“Сграда на три етажа с обекти за търговия, обществено и в УПИ ІІІ–„За административно и търговско
административно обслужване”
обслужване”, кв.650 на ЦГЧ, гр.Сливен.

№ 328 от 28. 12. 2016 г.

„Склад за селскостопанска техника и земеделска продукция - в ПИ № 063309 с НТП „Стопански двор”, земл. на
основен ремонт и преустройство на съществуващ склад”
с.Тополчане, общ.Сливен

№ 329 от 29. 12. 2016год.

„Жилищна сграда” и „Гараж”

в УПИ V-1331, кв.20, местността „Градището”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.401.278 по
КК

2017г.
№ 1 от

05. 01. 2017г.

„Вилна сграда”

в УПИ VІІІ-2486, кв.287, местността
„Лозарски връх”, селищно образувание
„Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.418.307 по КК

№ 2 от 06. 01. 2017г.

в УПИ ІІ -„За производствена и складова
„Склад за готова продукция”, „Цех за
дейност”, кв.37 по плана на Промишлена
производство на капачки” и „Пристройка битови” зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.605.182 по КК на гр.Сливен

№ 3 от 10. 01. 2017 год.

“Преустройство на съществуващ обект в два
магазина за нехранителни стоки”

в УПИ Х-63, кв.586 на ЖК„Сини
камъни”, гр.Сливен, обект с
идентификатор 67338.523.63.1.20

№ 4 от 12. 01. 2017 год.

“Преустройство на съществуващо помещение
във физиотерапия към медицински център”

в УПИ І-„За жилищно строителство и
търговия”, кв.291 на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Лъдженска” №1, обект с
идентификатор 67338.549.31.1.20 по КК.

№ 5 от 13. 01. 2017 год.

“Преустройство в зала за фитнес на част от
подземен паркинг в жилищна сграда”

в УПИ VІІІ-„За жилищно строителство и
КОО”, кв.552 по плана на ЖК„Българка”,
гр.Сливен.

№ 6 от 13. 01. 2017 г.

“Тераса към съществуващо жилище”

находящо се в УПИ І – “За жилищно
строителство”, кв.326 по плана на
кв.”Република”, гр.Сливен.

№ 7 от 16. 01. 2017 г.

„Сграда за подготовка, сортиране и съхранение
на плодове”

в УПИ ХХ-„За склад за селскостоп.
продукция, производствени дейности и
модулна бензиностанция”, кв.38,
с.Малко Чочовени, общ.Сливен

№ 8 от 16. 01. 2017 г.

„Жилищна сграда” и „Гараж”

в УПИ ХVІІ-360, кв.24 по плана на
с.Ковачите, община Сливен, ПИ с
идентификатор 37530.501.360

№ 9 от 16. 01. 2017г.

„Жилищна сграда” и „Покрито паркомясто”

в УПИ ХVІ-5345, кв.72, м. „Орта синур”,
селищно образувание „Изгрев”,
землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.406.383

„Покривна фотоволтаична централа с мощност
5кW”

в УПИ VІІІ-6635, кв.334 на
кв.”Република”, гр.Сливен, ул.”Поп
Харитон” №14, имот с идентификатор
67338.516.271

№ 11 от 20. 01. 2017г.

„Гладачен цех и склад - пристройка към
съществуващ плетачен цех”

в УПИ ІV -„За текстилна промишленост”,
кв.26 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен.

№ 12 от 20. 01. 2017 г.

в УПИ ІІ, кв.281 на ЦГЧ - гр.Сливен,
“Преустройство на съществуващ подземен гараж
бул.”Цар Освободител” №14, сграда
в магазин за промишлени стоки”
67338.550.4.2

№ 13 от 23. 01. 2017г.

„Улично осветление на кв.„Стоян Заимов” на
гр.Сливен”,

в регулационните граници на кв.кв.725 и
726 в кв.”Стоян Заимов- север” на
гр.Сливен.

№ 14 от 23. 01. 2017г.

„Административна и складова сграда на два
етажа”

в УПИ ХС -„За спедиторска дейност”,
кв.21 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.603.381 по КК на гр.Сливен

№ 15 от 24. 01. 2017г.

в ПИ № 020015 /образуван от ПИ № №
„Пристройка и надстройка на административно- 020014 и 000371/ с НТП „За
битова сграда”
птицеферма”, м.„Султанка”, земл.
с.Панаретовци,

№ 16 от 24. 01. 2017г.

„Магазин за хранителни стоки и закусвалня ремонт и преустройство на първи етаж от
административна сграда”

в ПИ № 026211 с НТП „Стопански двор”,
м. „Мандрата”, землището на с.Камен,
община Сливен

№ 17 от 25. 01. 2017 г.

“Жилищна сграда на три етажа”

в УПИ ІІ-1044, кв.25 по плана на
кв.„Комлука” гр.Сливен, ул.„Шейново” №
36а

№ 18 от 27. 01. 2017г.

„Фотоволтаична инсталация 30 кWр”

в НУПИ 4697, кв.347, м.„Сухата чешма”,
селищно образувание „Изгрев”,
землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.413.183

№ 19 от 27. 01. 2017г.

„Покрит паркинг"

в ПИ № 001007, местността „Къра”,
землището на с.Сотиря, община Сливен

№ 10 от 18. 01. 2017г.
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№ 20 от 27. 01. 2017г.

„Покрит паркинг"

в ПИ № 001050, местността „Къра”,
землището на с.Сотиря, община Сливен

№ 21 от 27. 01. 2017 г.

„Преустройство и пристрояване на
животновъдна сграда"

в ПИ № 102107 /образуван от ПИ № №
102096 и 102100/, местността „До
могилите”, землището на с.Чокоба,
община Сливен с отреждане „За
отглеждане на ЕПЖ /кравеферма/ и
обслужващи дейности”

№ 22 от 27. 01. 2017г.

„Учебна сграда и градина за спорт и отдих”

в ПИ с идентификатор 67338.32.39 по
КК, м. „Дерен дере”, землище на
гр.Сливен „За учебна сграда и градина
за спорт и отдих”

№ 23 от 30. 01. 2017г.

„Навес”

в УПИ ХLVІІ-„За производствена и
складова дейност”, кв.26 по плана на
„Промишлена зона”,гр.Сливен, ПИ
67338.605.242 по Кадастралната карта

№ 24 от 30. 01. 2017г.

„БКТП 20/0,4кV 1х1000кVА”;„Ел.кабели 20кV за
захранване на БКТП”

в ПИ 000177, м.”Под дермен баир”,
землище на с.Струпец община Сливен.

№ 25 от 01. 02. 2017г.

“Текущ ремонт на магазин за продажба на
автомобилни гуми”

в сграда с идентификатор
67338.561.80.2.4 по КК, попадаща в УПИ
І- „За жилищно строителство,
обществено обслужване и
благоустрояване”, кв.726 по плана на
кв.”Стоян Заимов”, гр.Сливен.

№ 26 от 01. 02. 2017г.

по улица „Ропотамо”, ул.”Аргира
„Кабелна линия 1kV и изнасяне търговско мерене
Жечкова” и ул.”Фелиц Канц” по плана на
от ТП”Манастира”
кв.”Ново село”, гр.Сливен

№ 27 от 03. 02. 2017 г.

в УПИ ІІІ-4, кв.78 на кв.”Комлука” на
“Преустройство и обособяване на самостоятелно
гр.Сливен, ул.”Булаир” №19, имот с
жилище в жилищна сграда“
идентификатор 67338.508.4

№ 28 от 07. 02. 2017год.

“Жилищна сграда на три етажа”

в УПИ VІІІ-78 /стар 1261/, кв.224 по
плана на кв.„Клуцохор” - гр.Сливен,
ул.„Копринка” № 7

№ 29 от 08. 02. 2017г.

“Реконструкция на съществуващи санитарни
възли”

в УПИ І „За училище”, кв.123 по плана
на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Драгоман” № 1.

№ 30 от 09. 02. 2017г.

„Ограда”

в УПИ ІІ-315, кв.39 по плана на
с.Самуилово, община Сливен

„Будка за охраната”

в ПИ с идентификатор 67338.48.51 по
КК, местността „Сливенски кър”,
землището на гр.Сливен

№ 32 от 09. 02. 2017 г.

„Склад за търговия със строителни материали”

в УПИ Х-390,391, кв.36 по плана на
с.Гавраилово, община Сливен, ПИ с
идентификатор 14275.501.700 по КК,
отреден „За склад за строителни
материали”

№ 33 от 09. 02. 2017 г.

„Жилищна сграда” и „Гараж”

в УПИ ХІ-199, кв.37 по плана на с.Малко
Чочовени, община Сливен

№ 34 от 09. 02. 2017 г.

„Предприятие за разфасоване и препакетиране
на месни и млечни продукти и производство на
термично обработени месни продукти пристройка и преустройство на съществуваща
работилница"

в УПИ ІV-368, кв.60 на кв.„Речица”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.702.368 по КК

№ 35 от 16. 02. 2017г.

„Жилищна сграда”

в УПИ V-985, кв.25, местността
„Градището”, селищно образувание
„Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.403.175 по КК

№ 36 от 16. 02. 2017 г.

„Жилищна сграда - ремонт, надстройка и
в УПИ ХХІV, кв.2 по плана на
преустройство на съществуваща масивна сграда" с.Новачево, община Сливен

№ 37 от 16. 02. 2017г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІ-337, кв.35 по плана на
с.Тополчане, община Сливен

№ 38 от 16. 02. 2017г.

„Вилна сграда-пристройка” и „Гараж”

в УПИ VІІ-95,96, /стар 1905 и 236/,
кв.208, м.„Дюлева река”,
сел.образувание „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатори
67338.416.95 и 96

№ 39 от 16. 02. 2017г.

„Базова станция № 5030” на „ТЕЛЕНОР
БЪЛГАРИЯ”ЕАД

в ПИ № 132004, м.„Дядо Манов дол”,
землище на с.Горно Александрово,
община Сливен

№ 31 от 09. 02. 2017г.

№ 40 от 20. 02. 2017 г.

попадащ в УПИ ІV - „За жилищно
„Преустройство на съществуващо ателие в
строителство, търговия и подземни
жилище”, обект с идентификатор 67338.549.42.1.53
гаражи”, кв.280 по плана на ЦГЧ по КК,
гр.Сливен, бул.”Цар Симеон” №13, ет.14.

№ 41 от 24. 02. 2017г.

„Навес – покрито паркомясто”

в ПИ с идентификатор 67338.48.53
/образуван от 67338.48.49/ по КК,
местн.„Сливенски кър”, земл. на
гр.Сливен с НТП „За ремонт и
подържане на транспортни средства”

№ 42 от 24. 02. 2017 г.

„Защитно съоръжение”

на ПИ с идентификатор 67338.871.569
/образуван от 566/, местността „През
Тунджа” в землището на гр.Сливен, с
НТП „Разсадник”

№ 43 от 24. 02. 2017 г.

„Защитно съоръжение”

на ПИ с идентификатор 67338.871.565,
местн. „През Тунджа” в землището на
гр.Сливен, с НТП „Разсадник”

№ 44 от 27. 02. 2017г.

„Пасажерски хидравличен асансьор”

в УПИ ХІІІ-6, кв.128 по плана на ЦГЧгр.Сливен, ул.”Граф Игнатиев” №8,
сграда с идентификатор 67338.533.6.1
по КК

№ 45 от 27. 02. 2017г.

“Преустройство на съществуващи помещения в
ренгенов кабинет с монтаж на 3D скенер”

в УПИ VІІІ, кв.650 по плана на
кв.”Бр.Миладинови – юг”, гр.Сливен.

№ 46 от 02. 03. 2017г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІV-3900, кв.284, местността
„Лозарски връх”, селищно образувание
„Изгрев”, землище гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.419.106 по КК

№ 47 от 02. 03. 2017г.

„Жилищна сграда един етаж”

в УПИ ХІІ-184, кв.322 по плана на
кв.„Република”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.516.184 по КК

№ 48 от 02. 03. 2017г.

„Жилищна сграда” и „Допълващо застрояване”

в УПИ ХІІ-184, кв.322 по плана на
кв.„Република”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.516.184 по КК

№ 49 от 02. 03. 2017г.

„Лека прозирна ограда”

на ПИ с идентификатор 67338.32.41 в
местността „Дерен дере” по КК на
землището на гр.Сливен, с НТП „За
машиностроителната и
машинообработващата промишленост

№ 50 от 02. 03. 2017 г.

“Преустройство на три заведения за хранене и
цех за тестени изделия в ресторант“, обект с
идентификатор 67338.560.68.1 по КК,

попадащ в УПИ ІІ-„За обществени
мероприятия, обществено обслужване и
благоустрояване”, кв.620 на ЖК”Дружба” гр.Сливен
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№ 51 от 02. 03. 2017г.

„Автоцентър за гуми”

в УПИ ХVІІ, отреден „За автодиагностика
и център за гуми”, кв.32 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.604.52 по
Кадастралната карта

№ 52 от 02. 03. 2017 г.

“Автокозметичен салон с кафе - аперитив”

в УПИ ІV-76 „За обществено и делово
обслужване”, в кв.634 по плана на
кв.”Дружба”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.559.76 по КК

№ 53 от 07. 03. 2017г.

„Изграждане на собствена оптична мрежа по
бул.”Банско шосе”

в регулационните граници на
Промишлена зона на гр. Сливен

№ 54 от 10. 03. 2017г.

„Преустройство на съществуващи помещения в
игрална зала за хазартни игри”

в УПИ ІV-„За търговия и общ. хранене”,
кв.35, Промишлена зона, гр.Сливен,
сграда с идентификатор 67338.604.8.1
по КК

№ 55 от 10. 03. 2017год.

“Жилищна сграда на два етажа”

в УПИ V-143 /стар 292/, кв.697 по плана
на кв.„Комлука” - гр.Сливен,
ул.„Кишенев” № 15

№ 56 от 10. 03. 2017г.

„Павилион”

в УПИ ХХ-4171, кв.507, местността
„Погребите”, гр.Сливен

№ 57 от 10. 03. 2017г.

„Текущ ремонт на съществуваща сграда”

в УПИ VІІІ-344, кв.16 по плана на
с.Мечкарево, община Сливен, ПИ с
идентификатор 47980.501.344 по КК

№ 58 от 10. 03. 2017г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІ, кв.36 по плана на с.Струпец,
община Сливен

№ 59 от 10. 03. 2017г.

„Сграда за търговия - супермаркет”

в УПИ V-163, кв.17 по плана на с.Стара
река, община Сливен

№ 60 от 10. 03. 2017г.

„Дом за гости - преустройство на съществуваща
курортна сграда“

в ПИ с идентификатор 67338. 303.142
по КК, местн. „Карандила”, землище на
гр.Сливен

№ 61 от 10. 03. 2017г.

„Вилна сграда” и „Гараж”

в УПИ ІІІ-9507, кв.252, местността
„Лозарски връх”, селищно образувание
„Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.418.252 по КК

№ 62 от 14. 03. 2017г.

„Магазин за акумулатори и масла”

в УПИ ХХ-63, кв.32 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.604.63 по КК на
гр.Сливен

№ 63 от 14. 03. 2017 г.

“Текущ ремонт на съществуваща жилищна
сграда” сграда с идентификатор 67338.545.308.1
по КК,

попадаща в УПИ ІV-308 /стар пл.№ 259/,
кв.213 по плана на кв.”Клуцохор”гр.Сливен, ул.„Баба Тонка” № 13.

№ 64 от 17. 03. 2017 г.

„Преустройство на съществуващо ателие в
жилище”

в ПИ 216, представляващ УПИ ІІ -„За
обществено и жилищно строителство и
благоустрояване”, кв.149 по плана на
ЦГЧ - гр.Сливен, пл.”Васил Левски” №7,
вх.Б, офис 44, обект с идентификатор №
67338.532.216.5.44 по КК.

№ 65 от 17. 03. 2017 г.

„Склад за зърно”

в ПИ № 020015 /образуван от ПИ № №
020014 и 000371/ с НТП „За
птицеферма”, местността „Султанка”,
землището на с.Панаретовци, община
Сливен

№ 66 от 22. 03. 2017г.

„Пристройка на склад готова продукция към
метален цех”

в УПИ V, кв.24 по плана на Промишлена
зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.605.175 по КК на гр.Сливен

№ 67 от 22. 03. 2017г.

„Разширение на предприятие за производство и
складиране на осветителни тела”

в УПИ ХLVІІ, кв.14, “Промишлена
зона”,гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.602.152

№ 68 от 22. 03. 2017 г.

“Текущ ремонт на съществуваща жилищна
сграда”, сграда с идентификатор 67338.540.129.1
по КК,

попадаща в ПИ 129 /стар пл.№ 1613/,
кв.252 на кв.”Клуцохор”- гр.Сливен,
ул.„Витоша” № 11.

№ 69 от 23. 03. 2017 г.

„Защитно съоръжение” и „Лека ограда”

на ПИ с идентификатори 30990.29:
261,262,157,156, 173,
200,140,139,216,215,214,227 и 226 по КК
в местн. „Япраклий”, землище на с.Злати
войвода, община Сливен

№ 70 от 28. 03. 2017г.

“Едноетажна жилищна сграда с гаражи”

в УПИ ІІ-191,195, кв.52 по плана на
кв.”Комлука” гр.Сливен, ул.„Бенковски”
№ 2, имот с идентификатор
67338.511.231 по КК.

№ 71 от 31. 03. 2017г.

преместваемо съоръжение LAFKA - павилион за
услуги и продажба на тютюневи изделия,
УПИ ІІ-„За КОО”, кв.730 по плана на ЦГЧ вестници, печатни издания, пакетирани
гр.Сливен
хранителни стоки, фишове за ТОТО, лото и други
лотарийни игри, с площ до 10кв.м,

№ 72 от 31. 03. 2017г.

„Изграждане противоерозионни съоръжения и
реконструкция на тераси на лозов масив”

№ 73 от 03. 04. 2017 г.

в УПИ І – „За жилищно строителство и
“Пристройка към съществуващ търговски обект –
обществено обслужване”, кв.328 на
магазин за промишлени стоки”
гр.Сливен, кв.”Република” бл.40

№ 74 от 03. 04. 2017 г.

в УПИ І – „За жилищно строителство и
“Пристройка към съществуващ търговски обект – обществено обслужване”, кв.328 по
ресторант и магазин за хранителни стоки”
плана на гр.Сливен, кв.”Република”
бл.40.

№ 75 от 06. 04. 2017 г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ І-3469, 9172, кв.267, местн.
„Сухата чешма”, селищно образувание
„Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.414.326 по КК

№ 76 от 06. 04. 2017г.

„Жилищна сграда с гараж/склад”

в УПИ VІІ-440, кв.33 по плана на
с.Чинтулово, община Сливен, ПИ с
идентификатор 81387.501.440 по КК

№ 77 от 06. 04. 2017 г.

„Покрито паркомясто” и „Временен открит
паркинг”

в ПИ с идентификатор 67338.48.11 по
КК, местността „Сливенски кър”,
землището на гр.Сливен

№ 78 от 06. 04. 2017 г.

№ 79 от 06. 04. 2017г.

„Навес – покрито паркомясто”

„Монтаж на съоръжения за транспорт на
хранителни смески в птицеферма”

в ПИ 37530.45.309, 44.39, 44.40 и 44.41
м.”Аркариолу”, землище на с.Ковачите,
община Сливен.

в ПИ с идентификатор 67338.53.6 по КК,
местността „Сливенски кър”, землището
на гр.Сливен
в ПИ № 020015 /образуван от ПИ № №
020014 и 000371/, м.„Султанка”, землище
с.Панаретовци, община Сливен

№ 80 от 06. 04. 2017г.

“Изграждане на ограда”

на ПИ 67338.101.21 по кадастралната
карта на гр.Сливен, м.”Аркара коруч”,
землище на гр.Сливен.

№ 81 от 06.04. 2017г.

“Изграждане на ограда”

на ПИ 67338.94.31, образуван от ПИ
67338.94.2 и ПИ 67338.94.30 по
кадастралната карта на гр.Сливен,
м.”Аркара коруч”, землище на гр.Сливен.

№ 82 от 07. 04. 2017 г.

“Пристройка към жилищна сграда”

в УПИ ХХІХ-48, кв.233 по плана на
кв.„Клуцохор” - гр.Сливен, ул.„17-ти
януари” № 32.

Въведен в експлоатация
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№ 83 от 07. 04. 2017 г.

“Преустройство на съществуващи помещения в попадащи в УПИ І, кв.520 по плана на
жилище“, обекти с идентификатори 67338.504.
кв.”Комлука” на гр.Сливен, ул.”Булаир”
42.2. 14, 67338.504.42.2.15 и 67338.504.42.2.16 по КК №41, вх.Б

№ 84 от 07. 04. 2017 г.

„Животновъдна ферма с доилен сектор” и
„Торова площадка”

в ПИ с идентификатор 67338. 871.572,
местност „През Тунджа” в землището на
гр.Сливен,

№ 85 от 07. 04. 2017 г.

„Сграда за отглеждане на кози за угояване”,
„Система за производство на зелен фураж със
склад”

в ПИ с идентификатор 67338.871.571,
местността „През Тунджа” в землището
на гр.Сливен,

№ 86 от 11. 04. 2017год.

“Шоурум, склад за земеделска техника и гараж”

в поземлен имот с идентификатор
67338.835.77 по КК на гр.Сливен,
местност „Драката”, землище на
кв.”Речица”, гр.Сливен.

№ 87 от 12. 04. 2017г.

„Ограда”

на ПИ с идентификатор 67338.99.57 в
местността „Кише дермен” по КК на
землището на гр.Сливен, преотреден за
„Оранжерия”

№ 88 от 12. 04. 2017г.

„Ограда”

на ПИ с идентификатор 67338.100.31 в
местността „Кубашкото” по КК на
землището на гр.Сливен, преотреден за
„Сервиз за селскостопанска техника”

№ 89 от 12. 04. 2017г.

„Ограда”

на ПИ с идентификатор 67338.99.55 в
местността „Кише дермен” по КК на
землището на гр.Сливен, преотреден за
„Склад за собствена селскостопанска
продукция”

№ 90 от 12. 04. 2017г.

„Ограда”

на ПИ с идентификатор 67338.99.63 в
местността „Кише дермен” по КК на
землището на гр.Сливен, преотреден за
„Складова база за собствена
селскостопанска продукция и техника”

№ 91 от 12. 04. 2017г.

„Ограда”

на ПИ с идентификатор 67338.99.51 в
местността „Кише дермен” по КК на
землището на гр.Сливен, преотреден за
„Оранжерия”

№ 92 от 12. 04. 2017г.

„Ограда”

на ПИ с идентификатор 67338.827.120
по КК на землището на кв.„Речица”,
гр.Сливен, преотреден за
„Бензиностанция”

№ 93 от 12. 04. 2017г.

„Ограда”

на ПИ с идентификатор 67338.8.4 по КК
в местността „Сливенски кър”,
землището на гр.Сливен, преотреден за
„Логистична база и паркинг”

„Ограда”

на ПИ с идентификатор 67338.100.74 в
местността „Кубашкото” по КК на
землището на гр.Сливен, преотреден за
„За оранжерия”

№ 95 от 12. 04. 2017 год.

„Навес за инвентар”

в УПИ V-2288, кв.258, местността
„Дюлева река”, селищно образувание
„Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.418.441 по КК

№ 96 от 12. 04. 2017г.

„Ограда”

на ПИ с идентификатор 67338.100.18,
местността „Кубашкото” по КК на
землището на гр.Сливен, преотреден за
„Магазин и складове за строителни
материали и обзавеждане”

№ 97 от 12. 04. 2017г.

„Ограда”

на ПИ с идентификатор 67338.8.46,
местността „Рамануша” по КК на
землището на гр.Сливен, преотреден „За
логистична база - складова база за
промишлени стоки”

№ 98 от 12. 04. 2017г.

„Ажурна ограда”

на ПИ с идентификатор 67338.8.47,
местността „Рамануша” по КК на
землището на гр.Сливен, преотреден „За
логистична база - складова база за
промишлени стоки”

№ 99 от 12. 04. 2017г.

„Селскостопанска постройка – склад/навес за
селскостопанска техника”

в ПИ с идентификатор 67338.1.1011 по
КК на м.„Кютюклюка”, землището на
гр.Сливен, преотреден за „Складова
база за селскостопанска продукция”

№ 100 от 13. 04. 2017г.

“Автомивка на самообслужване”

в УПИ ХV–„За търговия и обществено
обслужване”, кв.35 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.604.136 по КК на
гр.Сливен.

№ 101 от 13. 04. 2017г.

„Склад към фабрика за преработка и пакетаж на
ядки”

в УПИ ІІІ-26,27 с отреждане „За
складова база и предприятие за
производство на печени ядки „Кронос””,
кв.8 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.601.267 по КК.

№ 102 от 13. 04. 2017 г.

„Гараж, склад и лятна кухня”

в УПИ ХІ-111, кв.26 по плана на
с.Калояново, община Сливен

№ 103 от 13. 04. 2017 г.

„Навес за инвентар и отоплителни материали ”

в УПИ ІІ-3705, кв.273, местността
„Гюргюнлюка”, селищно образувание
„Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.414.341 по КК

№ 104 от 13. 04. 2017 г.

„Сграда за производство на сокове”

в УПИ ІІ-120, кв.25 по плана на
с.Голямо Чочовени, община Сливен,
отреден „За стопанска дейност”,
подобект на „Цех за преработка на
плодове, зеленчуци и грозде” в ПИ №
000214, м.„До село”,

№ 105 от13.04.2017год.

„Цех за преработка на плодове, зеленчуци и
грозде” с подобекти: „Приемно за грозде и
санитарно-битова част”; „Производствена
сграда”; „Дегустационна, офиси и склад готова
продукция” и „Параклис”

в ПИ № 000214 /образуван от 000095 и
000081/, м.„До село”, землището на
с.Голямо Чочовени, община Сливен,
преотреден „За малка винарска изба”

№ 106 от 20. 04.2017г.

„GSM/UMTS БАЗОВА СТАНЦИЯ „Жельо войвода”, , находяща се в УПИ ІІ, кв.74, с.Жельо
SLV 0006.А - преустройство”
вайвода, община Сливен

№ 107 от 20 . 04.2017г.

„GSM/UMTS БАЗОВА СТАНЦИЯ „Кермен”, SLV
0009.А001 - преустройство”,

находяща се в УПИ І-493, кв.31 по плана
на гр.Кермен, община Сливен

№ 108 от 20. 04. 2017г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в НУПИ 6772, кв.325, местността
„Моллова гора”, СО „Изгрев”, землището
на гр.Сливен - урбанизирана територия,
ПИ с идентификатор 67338.409.145 по
КК

№ 109 от 20. 04. 2017 г.

“Масивна ограда”

на УПИ ХІІ-149 /стар ПИ 1178/, кв.237 по
плана на кв.”Клуцохор”, гр.Сливен, имот
с идентификатор 67338.538.149 по КК,
ул.”Цар Иван Шишман” № 17

№ 94 от 12. 04. 2017г.
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№ 110 от 20. 04. 2017 г.

“Пристройка към жилищна сграда”

в УПИ ХІІ-44, кв.222 по плана на
кв.„Клуцохор” гр. Сливен, ул.„Георги
Икономов” № 71.

№ 111 от 20. 04. 2017 г.

“Пристройка към съществуваща сграда за
търговия”

в УПИ І-„За фурна, магазини и ТП”, кв.60
по плана на кв.”Речица”, гр.Сливен,
ул.”Михаил Греков” №31, имот с
идентификатор 67338.702. 363 по КК на
гр.Сливен.

№ 112 от 20. 04. 2017 г.

„Жилищна сграда” и „Гараж със склад”

в УПИ ІХ-11, кв.2 на с.Панаретовци,
община Сливен

№ 113 от 20. 04. 2017 г.

„Ажурна ограда”

на ПИ с идентификатор ПИ 67338.48.4
по КК на местността „Сливенски кър”,
землището на гр.Сливен, преотреден за
„Автосервиз и автокъща”

№ 114 от 20. 04.2017г.

„Навес - покрито паркомясто”

в ПИ № 045001, местността
„Бонурджука”, землището на с.Старо
село, община Сливен, преотреден за
„Бензиностанция”

№ 115 от 20. 04. 2017г.

„Покрит паркинг за селскостопанска техника”

в ПИ с идентификатор 67338.1.1020 по
КК на м.„Кютюклюка”, землище на
гр.Сливен, преотреден „За складова
база за селскостопанска продукция”

№ 116 от 26. 04.2017г.

„Лятна кухня”

в УПИ Х-175, кв.25 по плана на с.Старо
село, община Сливен

№ 117 от 27. 04. 2017г.

„Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ ІХ-129,
кв.421 по плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен,
ул.”Йосиф Коломати” №10

№ 118 от 02. 05. 2017г.

„Жилищна сграда” в УПИ ХІІІ, кв.36 по плана на
с.Струпец, община Сливен

№ 119 от 02. 05. 2017г.

„Огради”

на УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ и VІІІ в кв.39
по плана на с.Чинтулово, община
Сливен, представляващ част от ПИ с
идентификатор 81387.5.1 по КК в
м.„Бозалъка”, землище на с.Чинтулово,
преотреден „за жилищно строителство”

„Огради””

на УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ и VІІ, кв.38 по
плана на с.Чинтулово, община Сливен,
представляващ част от ПИ с
идентификатор 81387.5.1 в м.„Бозалъка”
по КК, землище на с.Чинтулово,
преотреден „за жилищно строителство

„Огради”

на УПИ ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ,
ХІІ, ХІІІ, ХІV и ХV в кв.36 па плана на
с.Чинтулово, община Сливен,
представляващ част от ПИ с
идентификатор 81387.5.1 по КК в
м.„Бозалъка”, землище на с.Чинтулово,
преотреден „за жилищно строителство”

№ 120 от 02. 05. 2017г.

№ 121 от 02. 05. 2017г.

№ 122 от 02. 05. 2017г.

„Огради” на УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV и V в кв.40 по плана на
с.Чинтулово, община Сливен, представляващ
част от ПИ с идентификатор 81387.5.1 по КК в
м.„Бозалъка”, землище на с.Чинтулово,
преотреден „за жилищно строителство”

№ 123 от 02. 05. 2017 г.

„Навес за селскостопанска техника” в ПИ №
002154, местността „Средната пътека”, землището
на с.Глушник, община Сливен, с НТП „За
винарска изба”

№ 124 от 02. 05. 2017г.

„Кабинка за охрана” в ПИ с идентификатор
67338.835.74, месност „Драката” по КК на землище
на гр.Сливен, отреден „За база за
селскостопанска техника”

№ 125 от 02. 05. 2017г.

с постоянен адрес в гр.Сливен, кв.”Речица”,
ул.„Мир” № 9а

№ 126 от 02. 05. 2017г.

„Ограда” на ПИ 67338.101.51 с НТП „За складова
база”, м.”Аркара коруч”, землище гр.Сливен

№ 127 от 03. 05. 2017г.

“Площадков газопровод и сградна газова
инсталация в УПИ VI-„За автокъща, автосалон и
заведение за обществено хранене” в кв.580 на
ЖК”Сини камъни”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.523.22

№ 128 от 04. 05. 2017г.

„Ограда” на ПИ 67338.107.10 с отреждане за
„Автосервиз и магазин за авточасти”,
м.”Чобанка”, землище гр.Сливен

„Ограда” на ПИ с идентификатор
67338.835.74 по КК на землището на
кв.„Речица”, м.”Драката”, гр.Сливен,
преотреден за „Складова база”

№ 129 от 04. 05. 2017г.

„Ограда” на ПИ с идентификатор 67338.8.8 в
местността „Сливенски кър” по КК на землището
на гр.Сливен, преотреден за „Автосервиз”

№ 130 от 05. 05. 2017г.

„Огради” на ПИ № № 100021, 100022 и
100024 в местността „Кубашкото”,
Тримата с постоянен адрес: гр.Сливен, ул.„Ген землището на гр.Сливен, ПИ с
Столипин” № 18, ет.3, ап.6
идентификатори 67338.100: 21, 22 и 24
по КК, преотредени за „Производствена
и складова дейност”

№ 131 от 09. 05. 2017 год.

“Преустройство на кухня към ресторант на хотел
„Парк централ”, находяща се в УПИ І-5517 „За
хотел”, кв.143 по плана на ЦГЧ на гр.Сливен,
бул.”Цар Освободител” №6, имот с
идентификатор 67338.548.6 по КК.

№ 132 от 09. 05. 2017г.

Павилион за охрана на основното предназначение
на имота, павилион с допълнителни открити
площи - преместваем обект за търговия с цветя,
пакетирани хранителни стоки, кафе и
безалкохолни напитки УПИ I, кв.75 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.606.27 по КК

№ 133 от 10. 05. 2017г.

„Лека прозирна ограда” на ПИ № 033009 в
местността „Гъстата драка”, землището на
с.Тополчане, община Сливен, преотреден за
„Фотоволтаична система”

№ 134 от 10. 05. 2017г.

№ 135 от 11. 05. 2017 г.

№ 136 от 15. 05. 2017г.

„Лека прозирна ограда” на ПИ № 001045 в
местността „Къра”, землището на с.Сотиря,
община Сливен, отреден за „Овцекомплекс”

– Управител

„Фотоволтаична централа до 30кW” в УПИ ХLVІІ,
кв.26 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен,
ПИ 67338.605.242 по Кадастралната карта

„Паркомясто за лек автомобил” в ПИ с
идентификатор 67338.833.77, местност
„Киша Дермен”, землище на кв.”Речица”,
гр.Сливен, преотреден „За
производствена и складова дейност

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

№ 136 от 15. 05. 2017г.

Възложител

Обект

№ 137 от 15. 05. 2017 г.

„Ажурна ограда” на ПИ с идентификатор ПИ
67338.420.265 по КК на м. „Барутни погреби”,
землището на гр.Сливен, кв.514

№ 138 от 15. 05. 2017г.

„Пристройка на силози за зърно и склад за
добавки към предприятие за фуражи” в ПИ
501028 с НТП „Производствен терен”, бивш
стопански двор, землището на с.Калояново,
община Сливен

№ 139 от 15. 05. 2017г.

„Ограда” на ПИ с идентификатор 67338.48.52 в
местността „Сливенски кър” по КК на землището
на гр.Сливен, преотреден за „Сервиз и складова
база за селскостопанска техника”

№ 140 от 15. 05. 2017г.

„Жилищна сграда” в УПИ ІV, кв.3 по плана на
с.Гергевец, община Сливен

№ 141 от 17. 05. 2017 г.

„БКТП 2х800кVА, 20кV/0,4кV” и „Кабели 20кV” в
УПИ ІІ, кв.37 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.605.182 по
Кадастралната карта

№ 142/19. 05. 2017 год.

“Жилищна сграда” в УПИ І-290, кв.43 по плана на
кв.”Речица”,гр.Сливен, ул.”Матей
Преображенски” №4а, имот с идентификатор
67338.702.580 по КК на гр.Сливен.

№ 143 от 19. 05. 2017 г.

„Два пункта за варене на ракия - преустройство
на съществуваща сграда” в ПИ № 0811005,
местността „Памуклука”, землището на
с.Селиминово, община Сливен

№ 144 от 19. 05. 2017г.

„Жилищна сграда” в УПИ ІІ-151, кв.34 по плана на
с.Калояново, община Сливен

№ 145 от 19. 05. 2017г.

„Вилна сграда-пристройка” и „Допълващо
застрояване” в УПИ Х-198 /стар 4208/, кв.69,
м.„Орта синур”, СО „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатори 67338.406.198 по
КК

№ 146 от 22. 05. 2017 г.

Местонахождение

„Фотоволтаична централа до 30кW” в УПИ ХLVІІ,
кв.26 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен,
ПИ 67338.605.242 по Кадастралната карта

“Преустройство на завършена в груб строеж
сграда с обособяване на осем самостоятелни
жилища“ в УПИ VІІІ-14/стар пл.№2242/, кв.79 на
кв.”Комлука” на гр.Сливен, ул.”Плевен” №17.

№ 147 от 26. 05. 2017 г.

„Гъбарник – преустройство на съществуващи
сгради” в ПИ № 000198 с НТП „Производствен
терен”, землището на с.Селиминово, община
Сливен

№ 148 от 26. 05. 2017 г.

„Склад за зърно” в ПИ № 020015 /образуван от
ПИ № № 020014 и 000371/ с НТП „За птицеферма”,
местността „Султанка”, землището на
с.Панаретовци, община Сливен

№ 149 от 26. 05. 2017г.

„Жилищна сграда” в УПИ VІІІ-255, кв.20 по плана
на с.Сотиря, община Сливен

№ 150 от 25. 05. 2017г.

за нуждите на: ЗАТВОРА – СЛИВЕН,
представляван от комисар Йордан Данев Началник

“Реконструкция на съществуваща сграда
в арест”, „Котелно помещение” и
„Ограда” в ПИ с идентификатор
67338.566.324 по КК, кв.”Асеновец” на
гр.Сливен.

№ 151 от 26. 05. 2017г.

за нуждите на: „еМобилити Интернешънъл”АД,
ЕИК 203202849 със седалище и адрес на
управление в гр.София, район „Средец”,
ул.”Кракра” №18 ет.2, представлявано от Даниела
Пламенова Асенова, ЕГН 7209246253 - Прокурист

зарядна станция /колонка/ за зареждане
на акумулаторните батерии на
електрически превозни средства,
ситуирана в северозападната част на
УПИ ІІІ, кв.10а, Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.601.45

№ 152 от 30. 05. 2017 год.

„Преустройство и промяна предназначението на
съществуващи помещения в игрална зала за
хазартни игри” в ПИ 26 от УПИ І “За обществено
обслужване и жилищно строителство”, кв.141 по
плана на ЦГЧ -гр.Сливен, бул.” Цар Симеон” №11,
обект с идентификатор67338.548.26.1.2 по КК.

№ 153 от 30. 05. 2017 год.

“Жилищна сграда на три и четири етажа” в УПИ
ХХV - 172, кв.124 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Петко Каравелов” №1, имот с идентификатор
67338.532.172 по КК на гр.Сливен.

№ 154 от 30. 05. 2017 год.

“Жилищна сграда на три етажа” в УПИ ХХІV-171,
кв.124 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Петко
Каравелов” №3, имот с идентификатор
67338.532.171 по КК на гр.Сливен.

№155 от 30. 05. 2017год.

„Реконструкция на сграда от допълващото
застрояване” в УПИ ХІV-79 /стар пл.№2151/, кв.96
по плана на кв.”Комлука”, гр.Сливен, ул.”Любен
Каравелов” № 22, имот с идентификатор 67338.
508.79 по КК.

№ 156 от 02. 06. 2017г.

“Ограда” на ПИ 67338.98.13 по кадастралната
карта на гр.Сливен, м.”Аркара коруч”, землище на
гр.Сливен.

№ 157 от 02. 06. 2017год.

„Еднофамилна жилищна сграда на два етажа” в
УПИ ХІХ-52, кв.369 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Гаговец” №7.

№ 158 от 02. 06. 2017г.

Павилион/фургон с максимални размери 7/3м за
обслужване основното предназначение на имота,
отреден „за цех за производство на прежди”, със
съответното захранване с ел.енергия и вода,
върху собствен терен, представляващ УПИ ХХІ,
кв.28 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.605.106 по Кадастрална
карта

№ 159 от 06. 06. 2017 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр” в УПИ Х-72,
кв.19 по плана на с.Струпец, община Сливен

№ 160 от 06. 06. 2017 год.

„Гараж със склад - реконструкция на
съществуващи паянтови сгради” в УПИ ІІІ-189
/стар пл. №186/, кв.177 по плана на кв.”Клуцохор”,
гр.Сливен, ул.”Хан Крум” № 5.

№ 161 от 06. 06. 2017 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр” в НУПИ
3073, кв.220, местността „Сухата чешма”, СО
„Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.414.195 по

№ 162 от 06. 06. 2017г.

“Ограда” на УПИ ХLVІ, кв.14, Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.602.1 по
кадастралната карта

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

№ 163 от 07. 06. 2017г.

Възложител

Обект

Местонахождение

„Офис” в ПИ с идентификатор 67338.8.8 в
местността „Сливенски кър” по КК на землището
на гр.Сливен, преотреден за „Автосервиз”

№ 164 от 08. 06. 2017 г.

Надстрояване на съществуваща еднофамилна
жилищна сграда ”

№ 165 от 12. 06. 2017г.

„Вилна сграда” в УПИ ІІІ-2491, кв.287, местността
„Лозарски връх”, селищно образувание „Изгрев”,
землището на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.418.415 по КК

№ 166 от 12. 06. 2017г.

„Пристройка към съществуваща сграда” в УПИ ІІ1864, кв.208, местността „Дюлева река”, ПИ с
идентификатор 67338.416.376 по КК на гр.Сливен

№ 167 от 12. 06. 2017г.

„Жилищна сграда” в УПИ І-347, кв.36 по плана на
с.Чинтулово, общ. Сливен, ПИ с идентификатор
81387.501.347 по КК

УПИ ІІ-54, кв.16 по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, ул.”Георги Обретенов” №15

№ 168 от 12. 06. 2016г.

Община Сливен представлявана от Стефан
Николов Радев – Кмет, съгласно ЗОС

„Реконструкция въздушна мрежа НН” и
„Захранване на жилищна сграда” в
регулационните граници и в УПИ IX- 322,
кв.4 по плана на с.Чинтулово, община
Сливен.

№ 169 от 14. 06. 2017 г.

НАЕМАТЕЛ

„Покривна фотоволтаична централа с
мощност 99кW” в ПИ с идентификатор
67338.871.571, местността „През
Тунджа” в землището на гр.Сливен

№ 170 от 14. 06. 2017 г.

„Преустройство на съществуващо ателие в
жилище” обект с идентификатор 67338.549.85.1.9
по КК, попаздащ в УПИ ІІ-85, кв.295 по плана на
ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Предел” №2, ет.5

Павилион с площ до 20кв.м за охрана
на основното предназначение на имота,
отреден „за производствена и складова
дейност”, със съответното захранване с
ел.енергия и вода, върху собствен
терен, представляващ УПИ І-236, кв.20
по плана на кв.”Асеновец”, гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.566.236

№ 171 от 14. 06. 2017г.

2.Илиян Иванов Илиев с ЕГН 7904205806,с
настоящ адрес в гр.Сливен, ул.”Мур”20 ап.10

№ 172 от 16. 06. 2017г.

„Вилна сграда” в УПИ ХХІІІ-251, кв.32 на
СО”Селището”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338. 441.251 по Кадастралната карта

№ 173 от 16. 06. 2017 г.

“Тераса към съществуващо жилище”, находящо
се в УПИ І – “За жилищно строителство и
читалище”, кв.327 по плана на кв.”Република”,
гр.Сливен

№ 174 от 16. 06. 2017г.

“Ремонт на покрив” в УПИ ХХХІІ-178, кв.53 по
плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Великокняжевска”
№54, сграда с идентификатор 67338.512.103.2 по
КК.

№ 175 от 20. 06. 2017 г.

“Преустройство на таванско помещение и
жилище”

в ПИ 230, находящ се в УПИ І – „За
жилищно строителство и гаражи”, кв.325
по плана на кв.”Република”, гр.Сливен

№ 176 от 22. 06. 2017г.

„Жилищна сграда” и „Гараж”

в УПИ VІІІ-3957, кв.293, местността
„Лозарски връх”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.419.142

177 от 22. 06. 2017год.

„Жилищна сграда - пристройка”

в УПИ ХІІ-201, кв.14 по плана на
с.Младово, община Сливен

№ 178 от 22. 06. 2017 г.

„Кланичен пункт към животновъдна ферма”

в ПИ № 198018, местността „Стопански
двор”, землище на с.Глушник, община
Сливен, с НТП „Др. производствена
база”

№ 179 от 22. 06. 2017г.

„Склад-навес за селскостопанска продукция и
инвентар”

в ПИ № 057031, местността „Малкия
чаир”, землище на с.Тополчане, община
Сливен, с НТП „Нива”

№ 180 от 23. 06. 2017г.

„Вилна сграда”

в УПИ І-2413, кв.254, местността
„Лозарски връх”, селищно образувание
„Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.418.97 по КК

№ 181 от 23. 06. 2017г.

„Жилищна сграда” в УПИ ХVІІІ, кв.70 по плана на
с.Самуилово, община Сливен

в УПИ ХVІІІ, кв.70 по плана на
с.Самуилово, община Сливен

№ 182 от 23. 06. 201од.

„Жилищна сграда”

в УПИ І-2625,434, кв.296, м.„Лозарски
връх” в регулационните граници на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.419.340 по КК

№ 183 от 23. 06. 201од.

„Вилна сграда” - етапно изпълнение

в УПИ VІ-9896, кв.458, местността
„Гюргюнлюка”, селищно образувание
„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.421.291 по КК

№ 184 от 23. 06. 2017г.

„Ограда”

на УПИ ІХ-2592, кв.292, местността
„Лозарски връх”, в регулационнтеи
граници на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.419.180 по КК.

№ 185 от 23. 06. 2017г.

„Жилищна сграда с магазини”

в УПИ ІІІ-164, кв.488 по плана на
кв.”Даме Груев”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.563.164 по
Кадастралната карта

№ 186 от 26. 06.2017г.

„Детска площадка” и „Спортна площадка”

в ПИ с идентификатор 67338.303.75 по
КК на местността „Карандила”, землище
на гр.Сливен, пред сгради с
идентификатори 67338.303.75.67 и 7

№ 187 от 28. 06. 2017г.

„Реконструкция на съществуващ обор за
отглеждане на 141бр. крави”

в ПИ № 000211, с НТП „Стопански двор”,
землището на с.Самуилово, община
Сливен

№ 188 от 28. 06. 2017 г.

„Гараж със склад”

в УПИ ХХХV-91, кв.53 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Великокняжевска” №60

№ 189 от 04. 07. 2017 г.

Павилион с максимална квадратура 21.88 кв.м.
като преместваем обект за търговия и услуги –
павилион за ключарски услуги, върху собствен на
„Кауфланд България ЕООД енд Ко”КД терен,
разположен

в северната част на УПИ І–„За
обществено обслужване и търговия”,
кв.674 по плана на спортен парк „Юнак”,
гр.Сливен

№ 190 от 04. 07. 2017 г.

“Сграда за търговия – реконструкция и
пристройка на съществуващ търговски обект”,

обект с идентификатор 67338.552.37.3
по КК, в УПИ ІІІ „За комплексно жилищно
строителство, КОО, гаражи, търговия,
благоустрояване и озеленяване”, кв.527
по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, между
бл.37 и бл.39 на бул.”Хаджи Димитър”.

№ 191 от 05. 07. 2017г.

в регулационните граници на м.”Сухата
„Реконструкция въздушна мрежа НН” и „Външно
чешма”, СО”Изгрев” на гр.Сливен и в ПИ
ел.захранване на жилищна сграда”
67338.413.321 по КК.

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 192 от 07. 07. 2017г.

„Жилищна сграда”

в УПИ V, кв.25 по плана на с.Камен,
община Сливен

№ 193 от 07. 07. 2017г.

„Жилищна сграда”

в УПИ І-201, кв.19 по плана на
с.Глушник, община Сливен

№ 194 от 07. 07. 2017г.

„Вилна сграда”

в УПИ V-297,354, кв.450, местността
„Каменка”, селищно образувание
„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.422.376 по КК

№ 195 от 07. 07. 2017г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІ, кв.15 по плана на с.Калояново,
община Сливен

№ 196 от 07. 07. 2017 г.

„Казан за варене на ракия"

в ПИ с идентификатор 14274.610.351,
землището на с.Гавраилово, община
Сливен с отреждане „Казан за варене на
ракия и ярмомелка”

№ 197 от 07. 07. 2017г.

„Ограда”

на УПИ І-24, кв.52 по плана на
с.Самуилово, община Сливен

№ 198 от 07. 07. 2017 г.

“Жилищна сграда с магазин”

в УПИ VІ - 53, кв.108 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Антим І” №15, имот
67338.514.53 по КК.

№ 199 от 10. 07. 2017г.

„КТП 20/0,4кV 1х600кVА”

в ПИ 14275.610.597 по КК с НТП
„Производствени и складови дейности”,
землище на с.Гавраилово, община
Сливен-

№ 200 от 11. 07. 2017г.

„Жилищна сграда – преустройство на
съществуващи сгради”

в УПИ ІV-2912, кв.214, местността
„Андреева чешма”, СО „Изгрев”,
землище на гр.Сливен, ПИ 67338.415.62

№ 201 от 11. 07. 2017 г.

„Лека ограда” и „Временен открит паркинг”

в ПИ с идентификатор 14275.21.76 по КК
на землище на с.Гавраилово, община
Сливен, м.„Между пътищата”, с НТП „За
производствени и складови дейности"

№ 202 от 11. 07. 2017г.

„Битова сграда към склад за фотосоларни
елементи”

в УПИ І-1516 с НТП „За складова
дейност”, кв.35, м.„Среди дол”, СО
„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.404.90 по КК

№ 203 от 11. 07. 2017 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ VІІІ-297, кв.27 по плана на
с.Ковачите, община Сливен, ПИ с
идентификатор 37530.502.297 по КК

№ 204 от 11. 07. 2017 г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кWр”

в ПИ с идентификатор 67338.417.140 по
КК /стар НУПИ 2154/, кв.229 в
местността „Дюлева река”, СО „Изгрев”,
землището на гр.Сливен

№ 205 от 11. 07. 2017г.

„Ограда”

в УПИ VІІІ-3957, кв.293 в местност
„Лозарски връх” в регулационните
граници на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.419.142 по КК

№ 206 от 12. 07. 2017 г.

“Жилищна сграда с кафене”

в УПИ ІХ-154 /стар пл.№ 772/ кв.200 по
плана на кв.”Клуцохор” на гр.Сливен,
ул.”Московска” № 19, имот с
идентификатор 67338.545.154 по КК на
гр.Сливен

№ 207 от 12. 07. 2017г.

“Текущ ремонт на съществуваща жилищна
сграда”

сграда с идентификатор 67338.546.13.1
по КК, попадаща в УПИ ХХV-13 /стар
пл.№ 1492/, кв.210 на кв.”Клуцохор”гр.Сливен, ул.„Солун” № 5.

№ 208 от 13. 07. 2017г.

„Ограда”

на ПИ с идентификатор 67338.44.1 в
местността „Сливенски кър” по КК на
землището на гр.Сливен, преотреден в
„За производствена, складова дейност и
автоморга”

№ 209 от 13. 07.2017г.

„Лятна кухня – навес-барбекю”

в УПИ VІІІ-3982, кв.502, местността
„Погребите”, гр.Сливен

№ 210 от 13. 07. 2017г.

„ДЕТСКА ПЛОЩАДКА” „СПОРТНА ПЛОЩАДКА”

в УПИ І и в УПИ ІХ, находящи се в кв.215
по плана на кв.„Клуцохор”, гр.Сливен

№ 211 от 13. 07. 2017 г.

„Магазин за промишлени стоки и магазин за
хранителни стоки - преустройство и промяна
предназначението на съществуващи търговски
обекти”,

с идентификатори 67338.652.3.2: 3,4 и 5,
по КК в сграда с идентификатор
67338.652.3.2, попадаща в УПИ І, кв.708
на кв.„Стоян Заимов-юг”, гр.Сливен

№ 212 от 13. 07. 2017 г.

„Навеси”

в ПИ с идентификатор 67338.709.3 по
КК, местност „Пожара” в землището на
кв.”Речица”, гр.Сливен

№ 213 от 13. 07. 2017 г.

“Преустройство на нежилищни помещения в
жилища”

в УПИ ХL-6844, кв.370 по плана на
кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Гаговец”
№ 8а.

№ 214 от 19. 07. 2014г.

„Остъкляване на терасa”

находящa се в УПИ І-174,175, кв.445 по
плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен,
бул.”Христо Ботев” №12-А-5, обект с
идентификатор 67338.530.175.5.5 по КК.

№ 215 от 20. 07. 2017г.

„Кабелна разпределителна мрежа НН от
БКТП„КАТ” в кв.21 на Промишлена зона гр.Сливен” - етапно изграждане

от УПИ LXXXIX в регулационните
граница на кв.21 по плана на
Промишлена зона.

№ 216 от 20. 07. 2017г.

„Ажурна ограда”

на УПИ VІІ-3905 и VІІІ-3905, кв.283 в
местността „Барутни Погреби”, СО
„Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатори 67338.420: 284 и 283 по
КК

№ 217 от 20. 07. 2017г.

„БАЗОВА СТАНЦИЯ № 5156 тип „COSMOSITE
SMALL” с честотен обхват 900 MHz на „ТЕЛЕНОР
БЪЛГАРИЯ” ЕАД”

в ПИ № 096056, местността „Стриков
рът”, землището на с.Бяла, община
Сливен

№ 218 от 21. 07. 2017 г.

„Ателие за индивидуална творческа дейност промяна предназначението на таванско
помещение”,

попадащ в ПИ с идентификатор
67338.504.65 по КК, УПИ VI в кв.80 на
кв.”Комлука” на гр.Сливен,
ул.„Асеновска” №46-Б-1

№ 219 от 21. 07. 2017 г.

“Преустройство на жилищен етаж с обособяване
на три самостоятелни обекта”

в УПИ ХХХVІІ-177, кв.267 по плана на
кв.”Клуцохор”, гр.Сливен, ул.”Харкан”
№24.

№ 220 от 25. 07. 2017г.

навес с маси за консумация с площ 33.00 кв.м.
към „Дино бар” и навес за детска площадка с
площ 64.00кв.м към кафе-клуб „Фантазия”, върху
имот – публична общинска собственост,

представляващ ПИ с идентификатор
67338.554.5 по КК, попадащ в източната
част на УПИ І-„За озеленяване, спорт и
атракции”, кв.665 по плана на гр.Сливен

№ 221 от 26. 07. 2017г.

„Кабинка за охрана”

в ПИ № 027085, м.„Коренището”,
землището на с.Блатец, община Сливен
с НТП „Овощна градина”

№ 222 от 26. 07. 2017 г.

“Текущ ремонт на съществуващи сгради”

сгради с идентификатори
67338.507.73.1, 3 и 4 по КК, попадаща в
ПИ 73 /стар пл.№ 936/, кв.40 на
кв.”Комлука”- гр.Сливен, ул.„Добротица”
№ 11.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІІ-380, кв.25 на с.Чинтулово,
община Сливен, ПИ с идентификатор
81387. 501.380 по КК

№ 223 от 26. 07. 2017г.
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№ 224 от 26. 07. 2017г.

„Жилищна сграда”

в УПИ VІІІ-3905, кв.283, местността
„Барутни погреби”, селищно образувание
„Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ
67338.420.283 по КК

№ 225 от 26. 07. 2017 г.

„Бетонов възел”

в УПИ LХХХVІ, кв.21 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.603.344 по КК, с
НТП „За производствена и складова
дейност”

№ 226 от 26. 07. 2017 г.

„Жилищна сграда” и „Гараж със склад”

в УПИ V-183, кв.13 по плана на
с.Ковачите, община Сливен, ПИ с
идентификатор 37530.502.183

№ 227 от 27. 07. 2017г.

„Кабелни изводи НН от БКТП„Каваците”,
„Реконструкция въздушна мрежа НН”
и„Захранване на ел.приемник”

в регулационните граници на
с.Самуилово, община Сливен и за УПИ
XIV-621, кв.18 по плана на на
с.Самуилово.

№ 227 от 27. 07. 2017г.

„Кабелни изводи НН от БКТП„Каваците”,
„Реконструкция въздушна мрежа НН”
и„Захранване на ел.приемник”

в регулационните граници на
с.Самуилово, община Сливен и за УПИ
XIV-621, кв.18 по плана на на
с.Самуилово.

№ 228 от 01. 08. 2017 г.

в УПИ ІІІ–„За магазин за строителни
“Преустройство на част от съществуващ магазин материали”, кв.591 по плана на ЖК”Сини
в игрална зала за хазартни игри”
камъни”, гр.Сливен, бул.”Стефан
Стамболов” №50.

№ 229 от 03. 08. 2017г.

„Еднофамилна жилищна сграда на два етажа”

в УПИ Х-86, кв.434 по плана на кв.”Ново
село”, гр.Сливен, ул.”Мур” №25.

№ 230 от 03. 08. 2017 г.

„Навес за селскостопанска техника” н

в УПИ ІХ-776, кв.119 по плана на
гр.Кермен, община Сливе

231 от 03. 08. 2017год.

„Ограда”

в УПИ І-117, кв.404 по плана на кв.„Ново
село”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.526.117 по КК.

№ 232 от 03. 08. 2017 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр” по КК

в УПИ ХV-186, кв.28 по плана на с.Злати
войвода, община Сливен, ПИ с
идентификатор 30990.501.186

№ 233 от 03. 08. 2017г.

„Жилищна сграда - надстройка”

в УПИ ІІІ-175, кв.19 по плана на
с.Самуилово, община Сливен

№ 234 от 03. 08. 2017г.

„Жилищна сграда” КК

в УПИ VІ-2056, кв.201, местността
„Дюлева река”, СО „Изгрев”, землището
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.417.6 по

„Жилищна сграда - надстройка и пристройка”

в УПИ VІ-2056, кв.201, местността
„Дюлева река”, СО „Изгрев”, землището
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.417.6 по КК

№ 235 от 03.08. 2017г.

№ 236 от 04. 08. 2017 г.

“Пристройка към съществуваща жилищна сграда” в УПИ ІІ–144, кв.455 по плана на
и „Ограда”
гр.Сливен, ул.”Шандор Петьофи” №20

№ 237 от 07. 08. 2017г.

преместваем обект – ветробран,

в УПИ VІ - 45, кв.734 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Търговска” №13

№ 238 от 08. 08. 2017 г.

„Санитарни възли към параклис „Св.Мина”

в УПИ V-„За църква”, кв.353 по плана на
кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Аргира
Жечкова” №3.

№ 239 от 08. 08. 2017г.

„Сграда с жилище и гараж за ретроавтомобили”

в УПИ ІХ-396, кв.281 на м.„Барутни
погреби”, селищно образувание „Изгрев”,
землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.418.427 по КК

№ 240 от 08.08. 2017г.

„Жилищна сграда - двуфамилна”

в УПИ VІІІ-396, кв.281, местността
„Барутни погреби”, селищно образувание
„Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.418.426

№ 241 от 08. 08. 2017г.

„Пристройка - сграда за готова продукция към
предприятие за автомобилно оборудване”

в УПИ ІІ - „За промишлена дейност и
трафопост”, кв.19 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.603.145 по КК=

„Изграждане на въздушна линия НН от
ВИ”Изток” на ТП”Пчелина”;„Външно
ел.захранване на стопанска постройка в ПИ
68117.11.6610”,

в ПИ 68117.11.6610”, м.Юрта, землище
на с.Сотиря, община Сливен

№ 242 от 15. 08. 2017г.

№ 243 от 16. 08. 2017г.

„Ограда”

на УПИ ІХ-66, кв.7 по плана на
с.Селиминово, община Сливен

№ 244 от 16. 08. 2017 г.

„Жилищна сграда” и „Контролно-диагностичен
пункт”

в УПИ VІІІ-128, кв.30 на с.Калояново,
община Сливен

№ 245 от 16. 08. 2017г.

„Вилна сграда”

в УПИ V-3507, кв.260, м.„Лозарски връх”,
селищно образувание „Изгрев”, землище
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.418.446 по КК

№ 246 от 17. 08. 2017 г.

“Автосервиз”

в УПИ ХХІІІ–127 „За КОО”, кв.293 по
плана на ЦГЧ - гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.549.127 по КК.

№ 247 от 17. 08. 2017 г.

“Открит паркинг за леки автомобили”

в УПИ ХІ-10, кв.128 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Шипченска епопея” № 3,
имот с идентификатор 67338.533.10 по
КК.

№ 248 от 21. 08. 2017 г.

„Автосервиз - пристройка към сградата от
основното застрояване”

в УПИ ІV-„За търговия и услуги”, кв.94 по
плана на кв.”Комлука”- гр.Сливен,
ул.”Димитър Пехливанов” № 9, имот с
идентификатор 67338.535.11 по КК на
гр.Сливен

№ 249 от 22. 08. 2017г.

“Реконструкция на покрива на съществуваща
жилищна сграда”,

сграда с идентификатор
67338.537.125.1 по КК, попадаща в УПИ
ХІІІ-125 /стар пл.№ 1215/, кв.238 по
плана на кв.”Клуцохор” - гр.Сливен,
ул.„17 януари” № 7.

№ 250 от 22. 08. 2017 г.

“Допълващо застрояване – гараж за една лека
кола”

в УПИ ІV-142, кв.697 на кв.”Комлука”,
гр.Сливен, ул.”Кишинев” №17.

№ 251 от 22. 08. 2017 г.

„Гараж - пристройка към стопанска постройка”

в УПИ ІХ-66, кв.7 по плана на
с.Селиминово, община Сливен

№ 252 от 22. 08. 2017 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр” ен

в УПИ ІV-134, кв.23 по плана на с.Желю
войвода, общ. Слив

№ 253 от 22. 05. 2017г.

„Ограда”

на ПИ с идентификатор 67338.48.55 в
местността „Сливенски кър” по КК на
землището на гр.Сливен, преотреден за
„За сервиз и складова база за
селскостопанска техника”

№ 254 от 22. 08. 2017 г.

„Покрит паркинг”

в ПИ с идентификатор 67338.32.41 по КК
в местността „Дерен дере” , землище на
гр.Сливен, с НТП „За
машиностроителната и
машинообработващата промишленост”

„Жилищна сграда”

в УПИ VІІ-2286, кв.260, местността
„Лозарски връх”, селищно образувание
„Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.418.386 по КК

№ 255 от 22. 08.2017г.
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№ 256 от 24. 08. 2017г.:

“Реконструкция на покрива на съществуваща
жилищна сграда”,

сграда с идентификатор 67338.550.73.2
по КК в УПИ ІІ-73, кв.290 на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Хаджи Димитър” № 17А

№ 257 от 24. 08. 2017 год

Пристройка и надстройка на съществуваща
жилищна сграда”

УПИ VІІІ–154, кв.456 по плана на
гр.Сливен, ул.”Никола Фурнаджиев” №5

№ 258 от 24. 08. 2017г.

„Жилищна сграда”

в УПИ І, кв.15 по плана на с.Калояново,
община Сливен

№ 259 от 24. 08. 2017г.

Фотоволтаична инсталация до 30 кW”

„в УПИ V-136, кв.23 по плана на
с.Глуфишево, общ. Сливен

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІ-127, кв.28 по плана на
с.Гергевец, община Сливен

№ 261 от 24. 08.2017 г.

„Основен ремонт на съществуващи сгради” и
„Автоматична портална автомивка”

в УПИ ІІ, кв.32 по плана на Промишлена
зона, гр.Сливен, по проект за „Ремонт на
производствено-техническа база на
превозвача” към финансиран по ОП
проект за „Интегриран градски
транспорт”.

№ 262 от 24. 08. 2017 г.

„Ремонт на съществуваща сграда” и „Сграда за
КТП”

в УПИ ІІІ-43, кв.740 по плана на кв.”Ново
село – изток”, гр.Сливен, по проект за
„Изграждане на логистичен център” към
финансиран по ОП проект за
„Интегриран градски транспорт”.

№ 263 от 28. 08. 2017год.

„Преустройство на съществуващо жилище за
нежилищни нужди”,

обект с идентификатор 67338.534.24.1.1
по КК, попадащ в УПИ ІІ „За жилищно
строителство”, кв.144 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул. „Г.С.Раковски” №20, вх.А,
ап.1

№ 264 от 29. 08. 2017г.

„Автоснабдителна станция за зареждане на
светли горива за собствени нужди”

в УПИ ХVІ -„За автосервиз и гараж”, кв.28
на Промишлена зона - гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.605. 90 по КК

№ 265 от 29. 08. 2017 г.

“Текущ ремонт на съществуващи сгради”

в имот с идентификатор 67338.503.40 по
КК, образуващ УПИ ХV-40 /стар пл.№
2537/, кв.88 на кв.”Комлука”- гр.Сливен,
ул.„Колищница” № 2.

№ 266 от 29. 08. 2017 г.

“Преустройство на съществуваща сграда в
магазин за стоки за бита и кафе-аперитив”

в УПИ І –„За жилищно строителство,
магазини, паркинги и озеленяване”,
кв.438 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, сграда с идентификатор
67338.530.146.1 по КК.

№ 267 от 30. 08. 2017г.

„Жилищна сграда”

в УПИ VІІІ-186, /стар 9530/, кв.205,
местността „Дюлева река”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.416.186 по КК

№ 268 от 30. 08.2017 г.

Два гаража за специализирани леки автомобили”

„в УПИ ІV-48, кв.146 по плана на ЦГЧ –
гр.Сливен, ул.”Ген.Столипин” №5.

№ 269 от 01. 09. 2017г.

„Реконструкция въздушна мрежа НН” и
„Захранване на ел. приемник в ПИ 67338.434.171
по КК”.

ПИ 67338.434.171 по КК в м.” Плоски
рът”, землище на гр.Сливен.

№ 270 от 07. 09. 2017 г.

“Пристройка към съществуващ търговски обект – в УПИ І, кв.328 по плана на гр.Сливен,
ресторант и магазин за хранителни стоки”
кв.”Република” бл.40.

№ 271 от 07. 09. 2017 г.

“Преустройство на съществуващ магазин във
фризьорски салон”

в УПИ VІ–„За жилищно строителство”,
кв.552 по плана на ЖК”Българка”,
гр.Сливен.

№ 272 от 11. 09. 2017г.

„Вилна сграда”

в УПИ ІІІ-184, /стар 2232/, кв.237,
местността „Дюлева река”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.417.184 по КК

№ 273 от 11. 09. 2017г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІІ, кв.36 по плана на с.Гергевец,
община Сливен

№ 274 от 11. 09. 2017г.

„Ажурна ограда”

на ПИ с идентификатор 32915.41.567
/образуван от 565 и 553/ в местността
„Бабов харман” по КК на землището на
с.Ичера, община Сливен, преотредени
„За туристически комплекс за
екотуризъм”

№ 260 от 24. 08. 2017г.

№ 275 от 11. 09. 2017г.

„Ограда””

на ПИ с идентификатор 67338.46.19,
местността „Сливенски кър” по КК на
землището на гр.Сливен, преотреден „За
автосервиз и автокъща

№ 276 от 11. 09. 2017 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХІ-73, кв.19 по плана на
с.Струпец, община Сливен

№ 277 от 11. 09.2017г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІІ-427, кв.36 по плана на
с.Ковачите, община Сливен, ПИ с
идентификатор 37530.501.427 по КК

№ 278 от 12 . 09. 2017г.

„Жилищна сграда - пристройка и преустройство”

в УПИ VІІІ-490, /стар 4407/, кв.78,
м.„Орта синур”, СО„Изгрев”, землището
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.406.490 по КК.

№ 279 от 12 09. 2017г.

седем гаражни клетки – промишлено изделие от
армиран бетон с размери 3,5/5,5м, за складови
нужди

УПИ ІІІ-68, кв.43 по плана на
кв.”Асеновец”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.565.239

№ 280 от 12. 09. 2017 г.

„Преустройство на съществуващо таванско
помещение”

в сграда с идентификатор 67338.531.
151.1 по КК, попадащ в УПИ І-151,152,
кв.163 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Дунав” №2

№ 281 от 14. 09. 2017 г.

“Ограда”

на УПИ ІV-„За търговия и услуги”, кв.94
по плана на кв.”Комлука” - гр.Сливен,
ул.”Димитър Пехливанов” № 9, имот с
идентификатор 67338.535.11 по КК на
гр.Сливен

№ 282 от 15. 09. 2017 г.

“Жилищна сграда”

в УПИ Х-115,116 /стар пл.№ 887/ кв.216
по плана на кв.”Клуцохор” на гр.Сливен,
ул.”Патриарх Евтимий” № 32,34, имот с
идентификатор 67338.545.306

№ 283 от 20.09. 2017г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

в УПИ VІІ-430, кв.27 по плана на
с.Мечкарево, община Сливен, ПИ с
идентификатор 47980.501.430 по КК.

№ 284 от 20. 09. 2017г.

„Павилион за охраната”

в ПИ с идентификатор 67338.48.54 по
КК, местността „Сливенски кър”,
землището на гр.Сливен

№ 285 от 20. 09. 2017г.

„Павилион за охраната”

в ПИ с идентификатор 67338.48.55 по
КК, местността „Сливенски кър”,
землището на гр.Сливен

№ 286 от 20.09. 2017 г.

в УПИ ІV-„За текстилна промишленост”,
„Резервоар за ПП нужди” и „Помпено помещение
кв.26 по плана на Промишлена зона,
към противопожарен резервоар”
гр.Сливен.

№ 287 от 25. 09. 2017 г.

“Ограда”

в УПИ І „За училище”, кв.47 по плана на
кв.”Надежда”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.605.44 по КК на
гр.Сливен.

Въведен в експлоатация
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№ 288 от 25. 09. 2017г.

“Ограда” в УПИ ІІ-191,195, кв.52 по плана на
кв.”Комлука” гр.Сливен, ул.„Бенковски” № 2,
имот с идентификатор 67338.511.231 по КК.

№ 289 от 25. 09. 2017г.

Община Сливен представлявана от Стефан
Николов Радев – Кмет, съгласно ЗОС

„Реконструкция въздушна мрежа НН от
ТП„Бойците“ и „Ел.захранване на вилна
сграда в ПИ 67338.418.301 по КК”,
м.”Лозарски връх” в регулационните
граници на СО”Изгрев”, землище гр.
Сливен

№ 290 от 26. 09. 2017г.

“Ограда”

на ПИ 67338.601.111 по кадастралната
карта на гр.Сливен, представляващ УПИ
VIII – „за автосалон” в кв.13 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен.

№ 291 от 26. 09. 2017г.

„Ограда”

в УПИ ХІV-9290, кв.289, местността
„Лозарски връх”, селищно образувание
„Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.419.19 по КК

№ 292 от 26.09. 2017г.

„Вилна сграда”

в УПИ ХІІІ-2534, кв.289, местността
„Лозарски връх”, селищно образувание
„Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.419.18 по КК

№ 293 от 26.09. 2017г.

„Ограда”

в УПИ ХІІІ-2534, кв.289, местността
„Лозарски връх”, селищно образувание
„Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.419.18 по КК

№ 294 от 28. 09. 2017г.

“Преустройство в магазин за хранителни стоки”

в УПИ ІІІ–„За магазин за строителни
материали”, кв.591 по плана на ЖК”Сини
камъни”, гр.Сливен, бул.”Стефан
Стамболов” №50.

№ 295 от 29. 09. 2017 г.

“Навес с частично остъкляване над тераси към
апартаменти”,

находящи се в УПИ ІІ-„За жилищно
строителство” , кв.280 на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Генерал Драгомиров”
№15 ап.1 и ап.2.

№ 296 от 29. 09. 2017 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр” ен

в УПИ V-141, кв.15 по плана на
с.Струпец, община Слив

№ 297 от 02. 10.2017 г.

„Склад/навес за селскостопански инвентар”

в УПИ ІV-168, кв.22 по плана на
с.Гергевец, община Сливен

№ 298 от 02.10. 2017г.

„Жилищна сграда с магазини, баничарница и
кафене”

в УПИ VІІІ-82, кв.484 по плана на
кв.”Даме Груев”, гр.Сливен, ПИ с
едентификатор 67338.563.82 по КК на
гр.Сливен.

№ 299 от 03. 10. 2017 г.

“Кафе – аперитив”

в УПИ ІV-„За търговия и обществено
обслужване”, кв.589 по плана на
кв.”Сини камъни”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.524.169 по КК.

№ 300 от 04. 10. 2017 г.

“Пристройка към съществуваща сграда”

в УПИ ІІІ-321, отреден „за складове”,
кв.53 по плана на кв.”Речица” гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.703.321 по КК.

№ 301 от 06.10. 2017 г.

“Преустройство на завършена в груб строеж
жилищна сграда“

в УПИ ІІІ-4987,4988,4989,4979 , кв.119 по
плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Неофит
Бозвели”.

№ 302 от 16. 10. 2017г.

„Реконструкция въздушна мрежа НН от
ТП„Константин и Елена“ и „Ел.захранване на
жилищна сграда”

в регулационните граници на м.”Орта
синур”, СО”Изгрев” и в УПИ II кв.65,
землище гр.Сливен

№ 303 от 17. 10. 2017 г.

“Реконструкция и пристройка към съществуваща в УПИ ІV-23,25, кв.281 на ЦГЧ сграда с преустройство в заведение за бързо
гр.Сливен , имот с идентификатор
хранене”
67338.550.23.

№ 304 от 17. 10. 2017 г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

в УПИ ІХ, кв.10б, Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.601.51 по КК.

№ 305 от 17. 10. 2017г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

УПИ V, кв.11, Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.601.57 по КК на гр.Сливен

№ 306 от 17. 10. 2017г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

в УПИ ХХІІ, кв.11, Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.601.64 по КК.

№ 307 от 18.10. 2017г.

„Текущ ремонт на съществуваща сграда”

в УПИ ХХІV-524, кв.57 по плана на
с.Самуилово, община Сливен, отреден
„За обществено обслужване”

№ 308 от 18.10. 2017г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІХ-2917, кв.214, местността
„Андреева чешма”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.415.69 по

№ 309 от 18. 10. 2017г.

„Склад за дървени изделия и инвентар в
пчеларството”

в УПИ ІХ, отреден „За дърводелска
работилница”, кв.20 на Промишлена
зона - гр.Сливен, ПИ 67338.603.268 по К
к

№ 310 от 18. 10. 2017г.

“Спортна зала за борба - втори етап”,

в УПИ I, кв.717 по плана на спортен
парк ”Юнак”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.557.60 по КК.

№ 311 от 24. 10. 2017 г.

“Открит паркинг за леки автомобили”

в УПИ ХVІІ-266, кв.126 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Г.С.Раковски” № 69, имот
с идентификатор 67338.514.266 по КК.

№ 312 от 26. 10. 2017г.

в УПИ V „За обществено обслужване”,
“Аптека за готови лекарствени форми и магазин
кв.672 по плана на парк ”Юнак”,
за промишлени стоки”
гр.Сливен, бул.”Георги Данчев”.

№ 313 от 31. 10. 2017г.

УПИ ІІІ „За обществено хранене” /стар
преместваем обект за търговия с хранителни
пл.№8662/, кв.165 по плана на ЦГЧ стоки, безалкохолни напитки и кафе,
гр.Сливен, бул.”Цар Освободител” №9

№ 314 от 02. 11. 2017г.

„GSM/UMTS БАЗОВА СТАНЦИЯ „САМУИЛОВО”, находяща се в УПИ ХХІІ-140, кв.15 по
SLV0075.В - преустройство”,
плана на с.Самуилово, община Сливен

№ 315 от 02. 11. 2017г.

„GSM/UMTS БАЗОВА СТАНЦИЯ
SLV0021.А - преустройство”,

№ 316 от 02. 11. 2017 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 317 от 02. 11. 2017г.

в ПИ № 049105, м.„Кьосурлука”,
„Бутикова винарска изба - преустройство на
землището на с.Малко Чочовени,
първи етаж от обслужваща и битова сграда“
община Сливен

№ 318 от 03. 11. 2017г.

за захранване на складова база в УПИ
„БКТП 20/0,4кV 1х800кVА”,„Ел.кабели 20кV” и XX, кв.23 по плана на Промишшлена
„Кабел НН”
зона гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.603.217 по КК.

№ 319 от 03.11.2017г.

„Пристройка разширение
централа към плетачен цех”

на

„НАЧЕВ”,

находяща се в УПИ ІІІ-за ремонтна
работилница, кв.87 по плана на
с.Крушаре, община Сливен
в УПИ ХІ-130, кв.17 по плана на с.Злати
войвода, община Сливен, ПИ с
идентификатор 30990.501.786 по КК

парокотелна

в УПИ ІV, кв.26 по плана на
„Промишлена зона”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.605.141 по КК
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находяща се в УПИ VІ-99 „За малка
леарна и металообработваща
съществуваща
работилница”, кв.20, по плана на
кв.”Речица”- гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.703.99

№ 320 от 06. 11. 2017 г.

“Пристройка за склад към
производствена сграда” по КК.

№ 321 от 08. 11. 2017 г.

„Преустройство
жилище”

№ 322 от 09. 11. 2017г.

в УПИ V-156 /стар 8562/, кв.487 по плана
„Двуфамилна жилищна сграда и зъболекарски
на кв.„Даме Груев”, гр.Сливен, ПИ с
кабинет”
идентификатор 67338.563.156 по КК

№ 323 от 09. 11. 2017г.

„Жилищна сграда”

№ 324 от 09.11. 2017г.

в УПИ ІV-4056,9405 - „За обществено
„Автосервиз с жилища на втория етаж” - етапно
обслужване - автосервиз”, кв.506 на
изпълнение
местността „Барутни погреби”, гр.Сливен

№ 325 от 09. 11. 2017г.

„Вилна сграда за гости”

№ 326 от 09.11. 2017 г.

в ПИ № 198040, отреден „За складова
„Склад за съхранение на селскостопанска база за селскостопанска продукция и
продукция” и „Ограда с портал”
техника”, местността „Стопански двор”,
землище на с.Глушник, община Сливен

№ 327 от 09. 11. 2017 г.

на съществуващ

офис в

сграда с идентификатор 67338. 549.15
по КК, попадаща в УПИ ІV- „За жилищно
строителство, търговия и подземни
гаражи”, кв.280 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Цар Симеон” №27а.

в УПИ ІV-2391, кв.252 , местност
„Лозарски връх”, селищно образувание
„Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.418.114 по КК

в УПИ VІІІ-645 /стар 2664 и 2666/, кв.60,
местността „Орта синур”, селищно
образувание „Изгрев”, землище на
гр.Сливен

в УПИ ІІ-92, кв.11 по плана на с.Старо
село, община Сливен

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

УПИ VІ, кв.82 по плана на с.Крушаре,
община Сливен,

№ 328 от 09. 11.2017г.

„Павилион за охраната”

№ 329 от 13. 11. 2017г.

„Жилищна сграда
съществуваща сграда”

№ 330 от 13. 11. 2017г.

“Склад за инвентар”

в УПИ І -128, кв.125 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Георги Гюлмезов” №15,
имот с идентификатор 67338.532.128 по
КК.

№ 331 от 14. 11. 2017 г.

“Два склада за амбалаж”

в УПИ ІV-„за търговия и обществено
обслужване”, кв.622 по плана на
кв.”Дружба” на гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.559.101 по КК.

№ 332 от 14. 11. 2017 г.

“Пристройка към жилищна сграда”

в УПИ І-117, кв.242 по плана на
кв.„Клуцохор” гр. Сливен, ул.„Мургаш” №
31, имот с идентификатор
67338.538.117 по КК.

№ 333 от 14. 11. 2017 г.

“Автомивка на самообслужване”

в УПИ ХІ-„За обществено обслужване” в
кв.216 по плана на кв.”Клуцохор”,
гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.545.327 по КК

№ 334 от 17. 11. 2017г.

„Мачтов трафопост 160kVA 20/0,4kV”; „Ел.кабели
20кV за захранване на МчТП”

за захранване на учебна сграда и
градина за спорт и отдих в ПИ
67338.32.39 по КК, м.”Дерен дере”,
землище на гр.Сливен.

№ 335 от 20. 11. 2017г.

„Реконструкция въздушна мрежа НН за
ел.захранване на жилищна сграда и гараж”

в УПИ XVII- 360, кв.24 по плана на
с.Ковачите, община Сливен, имот с
идентификатор ПИ 37530.501.360 по КК.

№ 336 от 23. 11. 2017 г.

„Малко месопреработвателно предприятие в УПИ ХІІ, кв.42 по плана на с.Крушаре,
преустройство на съществуващи помещения” в
община Сливен
двуетажна сграда,

№ 337 от 23. 11. 2017 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ Х-590, кв.17 по плана на с.Злати
войвода, община Сливен, ПИ с
идентификатор 30990.501.787 по КК

№ 338 от 23. 11. 2017г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІІ-127 /стар 2187/, кв.234,
местността „Дюлева река”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.417.127 по КК

№ 339 от 23.11. 2017г.

„Административно-битова
религиозен обект”

№ 340 от 23. 11. 2017г.

сгради с идентификатори 67338.551.5.1
“Изграждане на комуникационна свързаност
и 67338.551.68.2 по КК, в
между Областна адмистрация - Сливен и РИО на
регулационните граница на ЦГЧ на
МОН-Сливен”,
гр.Сливен.

№ 341 от 24. 11. 2017 г.

„Магазин за дрехи, текстил и аксесоари преустройство и промяна предназначението на
част от съществуващ банков офис”,

обект с идентификатор 67338.551.84.2.6
по КК, попадащ в УПИ І- “За обществено
обслужване и жилищно строителство”,
кв.302 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
бул.” Цар Освободител” №52.

№ 342 от 24. 11. 2017г.

„Жилищна сграда - пристройка”

в УПИ І-155, кв.19 по плана на с.Чокоба,
община Сливен

№ 343 от 27.11.2017г.

Сенник - метална конструкция с размери
14,00м/5,60м от западната страна и 4,00м/3,60м от
южната страна на съществуващия сенник над лятна
търговска площ

в УПИ ІІ, кв.593 по плана на ЖК”Сини
камъни”, гр.Сливен

№ 344 от 27. 11. 2017г.

в западния край на УПИ ХV, кв.35 по
преместваем обект за продажба на застраховки и
плана на Промишлена зона, гр.Сливен,
застрахователни продукти - павилион с размери
ПИ с идентификатор 67338.604.136 по
5,8/4,3м
КК,

№ 345 от 29. 11. 2017г.

„БКЗРУ 20kV” и Ел.кабели 20кV”

за захранване на производствен цех в
УПИ V, кв.24 на Промишлена зона,
гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.605.175 по КК

№ 346 от 30. 11. 2017г.

„Склад – навес за селскостопански инвентар”

в ПИ 37530.11.37 с НТП „нива”,
местността „Адата”, землище на
с.Ковачите, община Сливен

№ 347 от 30. 11. 2017г.

„Вилна сграда”

в УПИ ХІV-2616, кв.291, местността
”Лозарски връх”, селищно образувание
„Изгрев”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.419.214 по Кадастралната карта

№ 348 от 01. 12. 2017г.

“Изтегляне на оптичен кабел в общински
колектори”

в регулационните граници на гр. Сливен
– ЦГЧ, кв.”Ст.Заимов”,ЖК”Дружба” и
кв.“Клуцохор“.

№ 349 от 01. 12. 2017 г.

„Промяна предназначението на съществуващи
помещения в нощен клуб”,

находящ се в УПИ ХІІІ-5563, кв.141 по
плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Никола
Карев” №3.

№ 350 от 01. 12. 2017 г.

“Покрито паркомясто”

в ПИ 145, кв.26 на кв.”Комлука”,
гр.Сливен, ул.”Сан Стефано” №47.

-

преустройство

сграда

на в УПИ ХІ-67, кв.5 по плана на с.Изгрев,
община Сливен

в УПИ ІІІ-200 /стар 2716/, кв.54, местност
„Андреева чешма”, селищно
към образувание „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.
405.200 по КК, отреден „За религиозни
дейности”

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 351 от 01. 12. 2017г.

“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.24 на ЖК”Българка” в
гр.Сливен”,

сграда с идентификатор 67338.525.154
по КК, попадаща в УПИ І-„За жилищно
строителство”, кв.574 по плана на
гр.Сливен.

№ 352 от 06. 12. 2017 г.

„Преустройство на съществуващи помещения в
заведение за обществено хранене – бар грил”,

обект с идентификатор
67338.533.72.3.15, попадащ в УПИ І-“За
дом на армията, музей, оществено и
жилищно строителство и
благоустрояване”, кв.165 на ЦГЧ гр.Сливен, бул.” Цар Освободител” №11.

№ 353 от 11. 12. 2017 г.

„Цех за производство на пелети - ремонт и
преустройство на съществуващи сгради”,

находящи се в ПИ № 102003,
м.„Стопански двор-север” и ПИ №
102002, м.„Стопански двор-изток”,
землище на с.Блатец, община Сливен

№ 354 от 11.12. 2017г.

„Плодохранилище с хладилни камери и
манипулационно за сортиране и калибриране на
плодове - ремонт и преустройство на
съществуваща сграда”

в УПИ ІІІ, кв.33 по плана на с.Старо
село, община Сливен

№ 355 от 11.12. 2017г.

„Обслужваща сграда към футболно игрище”

в УПИ ІІ-„За спортен комплекс”, кв. 29 по
плана на с.Мечкарево, община Сливен

№ 356 от 12. 12. 2017 г.

“Ограда”

на ПИ 67338.852.7 по КК, местност
”Къра” /”Баалъка”/, землище кв.”Речица”,
гр.Сливен

№ 357 от 12. 12. 2017 г.

“Ограда”

на ПИ 67338.801.7 по КК, местност
”Къра” /”Баалъка”/, землище кв.”Речица”,
гр.Сливен

№ 358 от 13. 12. 2017г.

„Преустройство на част от складова сграда в
произодствен цех” на площадка „Лана”

в УПИ V - „За текстилна промишленост”,
кв.22 на Промишлена зона, гр.Сливен

№ 359 от 18. 12. 2017г.

“Преустройство на съществуващи помещения в
част от жилище”

в УПИ ХV–5, кв.336 по плана на
кв.”Република”, гр.Сливен, ул.”Добри
Димитров” №25.

№ 360 от 18. 12. 2017г.

„Изграждане на въздушна линия НН
от ТП”Кендалова чешма”; „Външно
Община Сливен представлявана от Стефан Николов
ел.захранване на жилищна сграда” в
Радев – Кмет, съгласно ЗОС
УПИ V -985, кв.25 на м.”Градището”,
СО''Изгрев'' в землището на гр.Сливен.

№ 361 от 19. 12. 2017г.

„Изграждане на въздушна линия НН
от ТП”Дюлева река”; „Външно
ел.захранване на етаж от вилна
Община Сливен представлявана от Стефан Николов
сграда”, сграда с идентификатор
Радев – Кмет, съгласно ЗОС
67338.417.49.1 по КК, попадаща в
кв.227, м.”Дюлева река” на СО''Изгрев''
в землището на гр.Сливен.

№ 362 от 19. 12. 2017г.

„Офис сграда с жилищна част”

в ПИ 67338.8.34, м.”Сливенски кър”,
землище на гр.Сливен

№ 363 от 19. 12. 2017г.

„Вилна сграда”

в УПИ VІ-3071, кв.220, местността
”Сухата чешма”, селищно образувание
„Изгрев”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.415.194 по Кадастралната карта

№ 364 от 28.12. 2017 г.

„Пристройка и надстройка на съществуваща
вилна сграда”

в УПИ ІІ-315 /стар пл.№ 2802/, в кв.63 на
м.„Орта синур”, СО”Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.406.315 по КК

№ 365 от 28. 12. 2017 г.

„Фотоволтаична централа до 30кW”

в УПИ І-14, кв.51 по плана на с.Злати
войвода, община Сливен, ПИ с
идентификатор 30990.501.14 по
Кадастралната карта

№ 366 от 28. 12. 2017г.

„Фотоволтаична централа до 30кW”

в ПИ 3669, кв.272 на местността
”Гюргюнлюка”, СО”Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.414.208 по Кадастралната карта

№ 367 от 28.12. 2017г.

Сенник над лятна търговска площ”

„пред УПИ ХVІІІ-„За ресторант”, кв.26 по
плана на с.Гавраилово, община Сливен,
ПИ с идентификатор 14275.501.368 по
КК на с.Гавраилово

№ 368 от 28.12. 2017г.

“Изтегляне на оптичен кабел в съществуваща
ТКМ на БТК- ЕАД”

в регулационните граници на гр. Сливен.

№ 369 от 29. 12. 2017г.

в имот с идентификатор 67338.415.195
„Изграждане на въздушна линия НН от ТП”Сухата
по КК, попадащ в кв.220 на м.”Сухата
чешма”; „Външно ел.захранване на фоточешма” на СО ”Изгрев” в землището на
волтаична електроцентрала”
гр.Сливен.

№ 370 от 29. 12. 2017г.

“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.30 на ЖК”Сини камъни” в
гр.Сливен”,

сграда с идентификатор 67338.524.131
по КК, попадаща в УПИ ІV-„За
комплексно жилищно строителство, КОО
и благоустрояване”, кв.599 по плана на
гр.Сливен.

2018г.
№ 1 от 02. 01. 2018г.

“Ограда”

№ 2 от 02. 01. 2018г.

преместваем обект за продажба на застраховки
и застрахователни продукти - павилион с
размери 2/6м в собствен терен,

№ 3 от 05. 01. 2018 год.

„Преустройство и разделяне на съществуващи
жилища”

№ 4 от 11. 01. 2018 г.
„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

№ 5 от 11. 01. 2018г.

№ 6 от 16. 01. 2018 г.

№ 7 от 17. 01. 2018год.

на УПИ ХІІ-2852 в кв.61, местността
„Орта синур”, Селищно образувание
„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ
с идентификатор 67338.406.644 по
КК
УПИ ХХV-25, с отреждане „За
автосервиз” в кв.32 по плана на
Промишлена зона на гр.Сливен,
поземлен имот с идентификатор
67338.604.133
в УПИ V-21, кв.13 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Струма” №6, имот с
идентификатор 67338.512.21 по КК.
в УПИ ХVІІ, кв.27 на Промишлена
зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.605.346 по КК.

обект с идентификатор
67338.564.56.2.7 по КК, находящ се в
УПИ V-„За комплексно жилищно
строителство, ТП и КОО”, кв.490 по
плана на кв.”Даме Груев”, гр.Сливен
сград с идентификатор
67338.502.43.1 по КК, попадаща в
УПИ ХІ-43 /стар пл.№ 2771/, кв.85 на
кв.”Комлука”- гр.Сливен, ул.„Цар
“Текущ ремонт на съществуваща сграда”
Иван Асен” № 5.
,“Изпълнение на мерки по енергийна
сграда с идентификатор
ефективност във връзка с реализиране на
67338.524.125 по КК, попадаща в
национална програма за енергийна ефективност УПИ ІІ-„За комплексно жилищно
на многофамилни жилищни сгради на
строителство, КОО и
територията на община Сливен - бл.25 на
благоустрояване”, кв.599 по плана
ЖК”Сини камъни” в гр.Сливен”,
на гр.Сливен.
„Работилница за разфасоване и пакетиране на
хранителни продукти - преустройство на
съществуващ магазин”,

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

№ 8 от

Възложител

Обект

„Магазин за хранителни стоки”

„Вилна сграда”

в УПИ ІІІ-3483, кв.265, местността
„Андреева чешма”, СО „Изгрев”,
землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.414.330 по КК

18. 01. 2018 г.

№ 9 от 19. 01. 2018год.

„Административно битова сграда”

в УПИ ІІІ-41,43, в кв.60, местността
„Орта синур”, СО „Изгрев”,
землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.406.660 по КК
в УПИ VІ-99, /стар 2726/, кв.54,
местността „Андреева чешма”, СО
„Изгрев”, землището на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.405.99 по
КК
в ПИ № 501028 с НТП
„Производствен терен”, бивш
стопански двор в землището на
с.Калояново, община Сливен

“Жилищна сграда на два етажа с гараж” и
„Ограда”
„Изграждане на депо за неопасни
производствени отпадъци на „ТоплофикацияСливен” ЕАД върху източната секция на
сгуроотвал”

в УПИ VІІІ-467, кв.81 по плана на
кв.”Речица”, гр.Сливен, ул.”Милин
камък” №16, имот с идентификатор
67338.702.467 по КК.
в ПИ с идентификатор 67338.102.6
по КК на гр.Сливен и ПИ № 000009 в
землището на с.Самуилово, община
Сливен

№ 10 от 19. 01. 2018г.
„Жилищна сграда”

№ 11 от 19. 01. 2018г.
„Вилна сграда” и „Допълващо застрояване”
№ 12 от 24. 01. 2018 г.

№ 13 от 25. 01. 2018 г.

№ 14 от 26. 01. 2018г.

№ 15 от 26. 01. 2018г.

№ 16 от 26. 01. 2018г.

№ 17 от 26. 01. 2018г.

№ 18 от 30. 01. 2018 г.

№ 19 от 30. 01. 2018год.

№ 20 от 30. 01. 2018год.

в: УПИ ІV-„За паркоустрояване и
обществено обслужване”, кв.330,
УПИ І-„За жилищно строителство и
„Рехабилитация, благоустрояване и обновяване обществено обслужване”, кв.328 и
на обществени озеленени площи за широко
югоизточната част на УПИ І-„За
ползване и междублокови пространства в
жилищно строителство”, кв.332 по
кв.”Република”
плана на гр.Сливен
„Рехабилитация, благоустрояване и обновяване
на обществени озеленени площи за широко
в УПИ І-„За жилищно строителство и
ползване и междублокови пространства в
читалище”, кв.327 по плана на
кв.”Република”,
гр.Сливен
„Рехабилитация, благоустрояване и обновяване
на обществени озеленени площи за широко
ползване и междублокови пространства в
в УПИ І-„За жилищно строителство”,
кв.”Република”
кв.326 по плана на гр.Сливен
в УПИ ІХ-41, в кв.85 по плана на
кв.”Комлука”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.502.41 по КК,
“Eднофамилна жилищна сграда”
ул.”Работническа” №31
“Изпълнение на мерки по енергийна
сграда с идентификатор
ефективност във връзка с реализиране на
67338.542.26 по КК, попадаща в УПИ
национална програма за енергийна ефективност І-„За комплексно жилищно
на многофамилни жилищни сгради на
строителство и обществено
територията на община Сливен - бл.4 на
обслужване”, кв.227 по плана на
кв”Клуцохор” в гр.Сливен”,
кв.”Клуцохор” гр.Сливен.
“Изпълнение на мерки по енергийна
”, сграда с идентификатор
ефективност във връзка с реализиране на
67338.542.21 по КК, попадаща в УПИ
национална програма за енергийна ефективност І-„За комплексно жилищно
на многофамилни жилищни сгради на
строителствои подземни гаражи”,
територията на община Сливен - бл.5 на
кв.229 по плана на кв.”Клуцохор” на
кв”Клуцохор” в гр.Сливен”
гр.Сливен.

№ 21 от 30. 01. 2018год.
„Вилна сграда”

„Кошара” и „Фургон”

„Вилна сграда”

в УПИ І-4425, кв.312 в местността
„Дълбоки дол”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.412.74 по КК

„Изместване на БКТП 20/0,4кV 1х400кVА от ПИ
67338.107.65 в ПИ 67338.107.67”;„Ел.кабели
20кV” за захранване на БКТП.

от ПИ 67338.107.65 в ПИ
67338.107.67” в м.”Чобанка”,
землище на гр.Сливен

“Преустройство на комплекс от производствени
сгради в шивашки цех” и „Реконструкция на
съществуващ трафопост”
№ 23 от 02. 02. 2018г.

№ 24 от 05. 02. 2018г.

№ 26 от 08. 02. 2018 г.
„Склад/навес за инвентар”
№ 27 от 08. 02. 2018 г.
„Покрити паркоместа”
№ 28 от 08. 02. 2018год.
№ 29 от 08. 02. 2018г.

№ 30 от 08. 02. 2018год.

№ 31 от 13. 02. 2018 год.

№ 32 от 14. 02. 2018г.

№ 33 от 14. 02. 2018 г.

№ 34 от 14. 02. 2018 г.

№ 35 от 14. 02. 2018 г.
№ 36 от 14. 02. 2018 г.

в УПИ ХІІ-3958, кв.293 на местността
„Лозарски връх” в регулационните
граници на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.419.143 по КК
в УПИ ІІ -”За промишлено и складово
строителство и трафопост”, кв.189 по
плана на кв.”Клуцохор” на
гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.537.204 по КК, бул.„Тракия”
№ 59
в ПИ с идентификатор 67338.303.32,
местността „Дългия рът”, землището
на гр.Сливен, с НТП „Широколистна
гора”

№ 22 от 30. 01. 2018 г.

№ 25 от 05. 02. 2018г.

Местонахождение
в УПИ VІ-133, кв. 12 по плана на
с.Блатец, община Сливен, отреден
„За търговия, услуги и складова
дейност”

„Жилищна сграда”
„Жилищна сграда”

в УПИ ХVІІ-137, кв.46 по плана на
кв.„Речица”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.703.137 по КК
в УПИ ХІХ-4170, кв.507 по плана на
местността „Барутни погреби”, ПИ с
идентификатор 67338.420.228 по КК
на гр.Сливен
в УПИ І-666, кв.41 по плана на
с.Крушаре, община Сливен
в УПИ ІІ-231, кв.23 по плана на
с.Селиминово, община Сливен

в УПИ ХІІІ-2579 в кв.292, м.„Лозарски
връх” в регулационните граници на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
„Жилищни сгради” и „Допълващо застрояване” 67338.419.160 по КК
в имот с идентификатор
67338.515.79 по КК в кв.57 по плана
“Преустройство в жилищни на тавански
на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Гунчо
помещения на съществуваща жилищна сграда” войвода” №6.
в УПИ VІ-212 /стар 1670/, кв.53,
местността „Андреева чешма”,
селищно образувание „Изгрев”,
землище на гр.Сливен, ПИ с
„Жилищна сграда” 67338.405.212 по КК
идентификатор

„Кланичен пункт към животновъдна ферма пристройка и преустройство на съществуваща
сграда"

в ПИ № 196050 /бивш стопански
двор/, землището на с.Панаретовци,
община Сливен, отреден „За
животновъдна ферма”

в ПИ № 196050 /бивш стопански
„Цех за преработка на мляко към животновъдна двор/, землището на с.Панаретовци,
ферма - преустройство на част от съществуваща община Сливен, отреден „За
сграда"
животновъдна ферма”
в УПИ ХІІІ-126, кв.16 по плана на
„Гараж - навес”
с.Чокоба, община Сливен
в УПИ ІV-163, кв.24 по плана на
„Фотоволтаична централа до 30 кWр”
с.Желю войвода, общ. Сливен

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

№ 37 от 19. 02. 2018г.

№ 38 от 19. 02. 2018 г.

Възложител

Обект

“Текущ ремонт на съществуващи сгради”

в УПИ ХІ-295 „За търговия и услуги”,
кв.43, по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, ул.”Михаил Греков” №14
сгради с идентификатори
67338.546.13.2 и 3 по КК, в УПИ ХХV13 /стар пл.№ 1492/, кв.210 на
кв.”Клуцохор”- гр.Сливен, ул.„Солун”
№ 5.

“Пристройка към жилищна сграда”

в ПИ 281, кв.24 по плана на
кв.„Комлука” - гр.Сливен,
ул.„Шейново” № 18, имот с
идентификатор 67338.506.281 по КК.

„Покривна фотоволтаична централа с мощност
до 30кW”

№ 39 от 20. 02. 2018 г.

№ 40 от 20. 02. 2018 год.

№ 41 от 21. 02. 2018г.
„Покривна фотоволтаична централа с мощност
до 30кW”
№ 42 от 22. 02. 2018г.

„Приемно-предавателна станция за глас и/или
данни BS3704”

№ 43 от 26. 02. 2018г.
„БКТП 20/0,4кV до 1х800кVА”,„Ел.кабели 20кV”
и „Кабел НН”
№ 44 от 28. 02. 2018год.

№ 45 от 06. 03. 2018г.

№ 46 от 07. 03. 2018 г.

„Жилищна сграда на два етажа”
преместваем обекти за обслужване основното
предназначение на имота - зимна кошара за
овце от лека дървена конструкция и фургон с
размери 12.00/3.00м за помещение за пастирите

„Павилион за охрана”

в ПИ с идентификатор 67338.302.215
по КК на гр.Сливен и землището му,
НТП „широколистна гора”, местност
„Бармука”, землище на гр.Сливен

№ 49 от 08. 03. 2018 г.
„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”
№ 50 от 08. 03. 2018 год.
“Eднофамилна жилищна сграда”
“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.13 на
кв.”Клуцохор”
“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.80 на
ул.”Г.С.Раковски” в гр.Сливен,

№ 59 от 16. 03. 2018год.

„Вилна сграда”

„Вилна сграда - пристройка”
„Реконструкция в кръгово на кръстовище на
бул.“Братя Миладинови“, бул.„Христо Ботев“,
ул.„Георги Данчев”, бул.“Бургаско шосе“ и
ул.“Радой Ралин“,

преместваем обект – тента, над лятна търговска
площ на съществуващ обект за обществено
хранене – бирария,

“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.9 на
кв.”Клуцохор” в гр.Сливен,
“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.1 на
ЖК”Сини камъни” в гр.Сливен”,

между кв.кв.164, 445, 665, 666, 307 и
528 по плана на ЦГЧ и кв.“Ново село”
на гр.Сливен.
в ПИ с идентификатор 67338.533.55
по КК, попадащ в УПИ І – „За дом на
армията, музей, обществено и
жилищно строителство и
благоустрояване”, кв.165 по плана
на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Генерал
Столипин” №2а,
сграда с идентификатор 67338.542.6
по КК, в УПИ І-„За комплексно
жилищно строителство,ТП и
гаражи”, кв.192 на кв.”Клуцохор” гр.Сливен.

в УПИ ІV-„За комплексно жилищно
строителство, КОО и
благоустрояване”, кв.583 по плана
на ЖК”Сини камъни”, гр.Сливен.

„Вилна сграда”

„Вилна сграда”

в УПИ ІІ-403, /стар 3330/, кв.244,
местността „Андреева чешма”,
селищно образувание „Изгрев”,
землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.415.403 по КК

№ 61 от 16. 03. 2018г.

№ 62 от 16. 03. 2018 г.
„Жилищна сграда”, „Гараж” и „Барбекю”

№ 64 от 16. 03. 2018 г.

в УПИ ІІІ-2507, кв.285, местността
„Лозарски връх”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.419.87 по КК

в УПИ І-3457, кв.266, местността
„Сухата чешма”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.414.69 по КК

№ 60 от 16. 03. 2018г.

№ 63 от 16. 03. 2018г.

сграда с идентификатор
67338.532.5.1 по КК, попадаща в
кв.116 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен.

в УПИ ХІ-432,433 /стар 4398/, кв.78,
местността „Орта синур”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.406.650 по КК

№ 55 от 12. 03. 2018год.

№ 58 от 15. 03. 2018год.

в гр.Сливен, сграда с идентификатор
67338.541.21 по КК, в УПИ ІІІ-„За
комплексно жилищно строителствои
и ТП”, кв.221 по плана на
кв.”Клуцохор” на гр.Сливен.

в УПИ ХVІІІ-370, кв.24 по плана на
с.Ковачите, общ.Сливен, ПИ с
идентификатор 37530.501.370 по КК

№ 54 от 12. 03. 2018год.

№ 57 от 16. 03. 2018г.

в УПИ ІV, кв.633 по плана на
кв.„Дружба”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.559.113 по КК
в УПИ V-39, в кв.247 по плана на
кв.”Клуцохор”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.540.363 по КК,
ул.”Средна гора” №6

„Жилищна сграда”

№ 53 от 12. 03. 2018год.

№ 56 от 15. 03. 2018г.

за захранване на база за
производство на метални профили в
УПИ XV, кв.22 на Промишшлена
зона, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.603.101 по КК.
в УПИ VІІ-145, кв.34 по плана на
с.Скобелево, община Сливен

“Автомивка”

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 48 от 07. 03. 2018г.

№ 52 от 08. 03. 2018год.

в УПИ ХVІ-22, кв.448 по плана на
кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Сава
Филаретов” №48, имот с
идентификатор 67338.555.22 по КК
в ПИ с идентификатор 67338.301.
216 по КК, м. „Манастирското”,
землище на гр.Сливен с НТП
„Широколистна гора”

, в ПИ с идентификатор
67338.303.32, местността „Дългия
рът”, землище на гр.Сливен, НТП
„Широколистна гора”,
в УПИ V-17, кв.13 по плана на
с.Калояново, община Сливен
в УПИ LХVІІ – „За производствени и
складови дейности, търговия и
обществено обслужване” , кв.26 на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.605.304

№ 47 от 07. 03. 2018г.

№ 51 от 08. 03. 2018год.

Местонахождение

в ПИ с идентификатор 67338.53.37
по КК в местността „Сливенски кър”,
землище на гр.Сливен, преотреден
за „За складова база за собствена
„Складова база за селскостопанска продукция и селскостопанска продукция и
малка дърводелска работилница”
техника”

„Жилищна сграда”
„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІІІ-560, кв.51 по плана на
с.Ковачите, община Сливен, ПИ с
идентификатор 37530.502.560 по КК.
в УПИ І-179, кв.30 по плана на
с.Трапоклово, община Сливен
в УПИ ХVІ-129, кв.21 по плана на
с.Биково, община Сливен

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж
№ 65 от 16. 03. 2018 г.
№ 66 от 23. 03. 2018г.
№ 67 от 23. 03. 2018 г.

Възложител

Обект

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”
„Жилищна сграда”
„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 68 от 23. 03. 2018г.
„Ограда”

№ 69 от 23. 03. 2018 г.

в кв.„Дебелата кория”, землището
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.464.27 по КК, с отреждане за
„Механична работилница за метални изделия - „За производствена и складова
преустройство на съществуваща сграда”
дейност”

„Жилищна сграда” и „Гараж”

на УПИ V-517, кв.106 /стар парцел V,
кв.63/ на кв.”Речица”, гр.Сливен,
ул.”Милин камък” №38, имот с
идентификатор 67338.702.517 по КК.
в УПИ ІІІ-249, с отреждане „За
производствено-складова дейност”,
в кв.42, кв.”Асеновец” на гр.Сливен,
ПИ 67338.565.249 по Кадастралната
карта
в УПИ V-216, кв.23 по плана на
с.Самуилово, община Сливен

„Жилищна сграда”

в УПИ VІІІ-164, кв.29 по плана на
с.Малко Чочовени, община Сливен

№ 70 от 26. 03. 2018 год.
“Ремонт на съществуваща ажурна ограда”

№ 71 от 28. 03. 2018г.
“Складова сграда с офисна част”
№ 72 от 29. 03. 2018 г.
№ 73 от 29. 03. 2018 год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в НУПИ 2824, кв.63, местността
„Орта синур”, селищно образувание
„Изгрев”, землището на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.406.338
по КК
в УПИ ІV-11, кв.1 по плана на
с.Самуилово, община Сливен
в УПИ І-363, кв.67 по плана на
гр.Кермен, община Сливен

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в НУПИ 6859, кв.324, местността
„Моллова гора”, СО „Изгрев”,
землището на гр.Сливен урбанизирана територия, ПИ с
идентификатор 67338.409.245 по КК

“Eднофамилна жилищна сграда”

в УПИ V-118, в кв.216 по плана на
кв.”Клуцохор”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.545.118 по КК,
ул.”Патриарх Евтимий” №26 б

№ 74 от 29. 03. 2018 г.
„Вилна сграда”
№ 75 от 29. 03. 2018 г.
№ 76 от 29. 03. 2018 г.

„Гараж”

№ 77 от 29. 03. 2018 г.

№ 78 от 30. 03. 2018 год.

№ 79 от 02. 04. 2018 год.
“Жилищна сграда на два етажа”
№ 80 от 02. 04. 2018г.

„Реконструкция въздушна мрежа НН от
ТП„Запад“ „Ел.захранване на жилищна сграда”

№ 81 от 03. 04. 2018год.
„Вилна сграда”

№ 82 от 03. 04. 2018 год.

“Преустройство в регионален училищен център
по БДП на съществуващи помещения в ХІ-то
СУ”Константин Константинов“,

№ 83 от 03. 04. 2018 год.
“Склад за инвентар”

№ 84 от 04. 04. 2018 год.
“Жилищна сграда на два етажа”
№ 85 от 05. 04. 2018г.
„Рекламно-информационен елемент”
№ 86 от 05. 04. 2018г.

„Рекламно-информационен елемент”

№ 87 от 05. 04. 2018г.
„Рекламно-информационен елемент”

№ 88 от 05. 04. 2018г.
„Рекламно-информационен елемент”
№ 89 от 10. 04. 2018 г.

„Гараж”

№ 90 от 10. 04. 2018г.

№ 91 от 12. 04. 2018год.

„Вилна сграда - пристройка и надстройка”
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.11 на кв”Дружба” в
гр.Сливен”,

в УПИ VІ-1620, кв.36, местността
„Среди дол”, селищно образувание
„Изгрев”, землището на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.404.60 по
КК
сграда с идентификатор
67338.560.28.1 по КК, попадаща в
УПИ ІІІ -„за училище”, кв.617 по
плана на кв.”Дружба” - гр.Сливен.
в ПИ 67338.834.63 в местност
„Къра”, землище кв.”Речица”,
гр.Сливен
в УПИ VІІ-118,119, кв.36 по плана на
кв.„Комлука” - гр.Сливен, ул.„Сан
Стефано” № 43а, имот с
идентификатор 67338.505.119 по КК.
в кв.32 по плана на Промишлена
зона, гр.Сливен, пред УПИ ІІ - „За
ООД „Пътнитечски превози”
пред кв.94 по плана на
кв.„Клуцохор”, гр.Сливен
в кв.740 по плана на кв.”Ново
село–изток”, гр.Сливен, пред УПИ ІІІ
– 43, с отреждане „За диспечерски
пункт”
в кв.331 по плана на кв.”Република”,
гр.Сливен, в южната част на УПИ ІІ –
„За трафопост, гаражи и обществено
обслужване”
в УПИ ХVІ-397, кв.53 по плана на
с.Крушаре, община Сливен
в УПИ ХІІ-5597, кв.472, местността
„Моллова гора”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.408.146 по КК.

„Жилищна сграда”

“Ограда”

на УПИ VІІІ-82,кв.484,кв.”Даме
Груев”,гр.Сливен,ПИ с
идентификатор 67338.563.82 по КК

„Вилна сграда”

№ 94 от 18. 04. 2018г.

№ 95 от 19. 04. 2018год.

№ 96 от 23. 04. 2018год.

в УПИ Х-54, кв.28 по плана на
кв.”Речица”, гр.Сливен, ул.”Стефан
Газибаров” №30, имот с
идентификатор 67338.701.54 по КК.
в регулационните граници на
с.Тополчане; в УПИ Х-30, кв.1 по
плана на с.Тополчане, община
Сливен

“ сграда с идентификатор
67338.560.19 по КК, попадаща в УПИ
ІV-„За КЖС, КОО, общ. меропр. и
благоустрояване”, кв.615 на
кв.”Дружба”-гр.Сливен
в УПИ ХІ-425 /стар 1930/, в кв.209, м.
„Дюлева река”, селищно
образувание „Изгрев”, землище
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.416.425 по КК
в УПИ ІХ-776, кв.119 по плана на
гр.Кермен, община Сливен

№ 92 от 18. 04. 2018г.

№ 93 от 18. 04. 2018 г.

Местонахождение
в УПИ ХІІ-135, кв.14 по плана на
с.Струпец, община Сливен
в УПИ І-50, кв.12 по плана на
с.Панаретовци, община Сливен
в УПИ ІV-271, кв.31 по плана на
с.Самуилово, община Сливен
на УПИ ХVІ-4147 и VІ-4148, кв.508 в
местността „Барутни погреби”, ПИ с
идентификатори 67338.420.275 и
67338.420.274 по КК на гр.Сливен и
землището му.

“Пристройка към съществуваща жилищна
сграда” в
“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.8 на
ЖК”Българка” в гр.Сливен”,

№ 97 от 25. 04. 2018год.
„Ограда”

УПИ ХХVІІ–112, кв.462 на кв.”Ново
село”, гр.Сливен, ул.”Полк. Борис
Дрангов” №5а, имот с
идентификатор 67338.556.112 по КК.
сграда с идентификатор
67338.525.46 по КК, попадаща в УПИ
І-„За жилищно строителство,
общ.обсл., ППГ и гаражи”, кв.555 по
плана на гр.Сливен
в УПИ ХІ-425 /стар 1930/, в кв.209,
местността „Дюлева река”, селищно
образувание „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.416.425 по КК

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

№ 98 от 25. 04. 2018 г.
„Навес - покрито паркомясто”
№ 99 от 25. 04. 2018 г.

„Стопанска постройка”

№ 100 от 25. 04. 2018г.

„Офис контейнер за охраната”

№ 101 от 25. 04. 2018 г.
„Реконструкция на ограда”

№102 от 27. 04. 2018 г.

„Вилна сграда”
„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 105 от 30. 04. 2018г.

№ 106 от 30. 04. 2018 г.
№ 107 от 02. 05. 2018г.

”Базова станция SLV0114.A001 „Yazaki” с
честотен обхват 900MHz” на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД
Изграждане на кабелна мрежа за оптична
свързаност на пет базови станции на „Теленор
България“ЕАД”

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІ-81, кв.16 по плана на
с.Малко Чочовени, община Сливен

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW

” в УПИ V, кв.505 на Промишлена
зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.605.36 по КК

обект с идентификатор
67338.552..27.2.13 по КК, попадащ в
УПИ Х-“За жилищна сграда със
смесено предназначение”, кв.650 по
„Преустройство с обособяване на два търговски плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
обекта в съществуващо помещение”,
ул.”Криволак” №7.
„Павилион за бръснар/фризьор” в УПИ ІІ-302,
кв.47 по плана на кв.”Комлука”- гр.Сливен

„Система за добив на топлинна и електрическа
енергия за собствени нужди”

в сграда с идентификатор
67338.525.78.1 по КК, попадаща УПИ
ІV-„За стопанска дейност”, кв.561 по
плана на ЖК”Българка”, гр.Сливен.

„Вилна сграда”

в УПИ ІІІ-6594, кв.479, местността
„Моллова гора”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.408.31 по КК

„Навес - покрито паркомясто”

в УПИ VІІІ-1296, кв.27,
м.„Градището”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.403.333 по КК

“Средноетажна жилищна сграда с магазини”

в УПИ VІІІ-„За жилищно
строителство, КОО и магазини”,
кв.435 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.530.207 по КК.

№ 112 от 10. 05. 2018г.

№ 113 от 10. 05. 2018г.

№ 114 от 10. 05. 2018 г.

№ 115 от 10. 05. 2018 г.

№ 116 от 11. 05. 2018г.
„Вилна сграда - пристройка”
№ 117 от 11. 05. 2018г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 119 от 11. 05. 2018г.
„Фотоволтаична централа до 30 кWр”
№ 118 от 11. 05. 2018г.

в УПИ ХІІІ-1728, кв.37, местността
„Среди дол”, селищно образувание
„Изгрев”, землището на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.404.342
по КК
в УПИ VІІ-110, кв.12 по плана на
с.Биково, община Сливен
в сгради с идентификатори
67338.603.145.7 и 67338.603.145.8
по КК, попадащи в УПИ ІІ кв.19 по
плана на Промишлена зона на
гр.Сливен.

„Жилищна сграда”

№ 109 от 03. 05. 2018г.

№ 111 от 08. 05. 2018г.

в НУПИ 6768, кв.323, местността
„Моллова гора”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен - урбанизирана територия
с НТП „ниско застрояване”, ПИ с
идентификатор 67338.409.150
на имот с идентификатор
67338.511.111 по КК, част от УПИ VІ111, 112 в кв.696 по плана на
кв.”Комлука”, гр.Сливен,
ул.”Великокняжевска” № 103

“” в регулационните граници на гр.
Сливен.
в УПИ Х, кв.76 по плана на
с.Самуилово, община Сливен

№ 108 от 02. 05. 2018г.

№ 110 от 08. 05. 2018 г.

в УПИ VІІІ-297, кв.27 по плана на
с.Ковачите, община Сливен, ПИ с
идентификатор 37530.502.297 по КК
в УПИ ХІІІ-135, кв.14 по плана на
с.Срупец, община Сливен

в УПИ VІІ-9293, кв.251, местността
„Лозарски връх”, селищно
„Пристройка към смесен магазин за хранителни образувание „Изгрев”, землището на
и нехранителни стоки - производство и
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
реализация на място”
67338.418.34 по КК

№ 103 от 27. 04. 2018г.

№ 104 от 27. 04. 2018 г.

Местонахождение

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 120 от 14. 05. 2018г.
„Еднофамилна жилищна сграда”

в УПИ VІ-1031, кв.18, местн.
„Градището”, селищно образувание
„Изгрев”, землището на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.403.133
по КК
в УПИ ІІ-63, кв.6 по плана на с.Биково
община Сливен
в УПИ ІІІ-1160, кв.11, местността
„Градището”, селищно образувание
„Изгрев”, землището на гр.Сливен
в УПИ І-156, кв.16 по плана на
с.Биково община Сливен
в УПИ ХХІ-24, кв.389 по плана на
кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Братя
Кутеви”№28

№ 122 от 14. 05. 2018 г.

„БКТП 20кV/0,4кV, 1х800кVА”, „Кабели 20кV” и
„Кабел 1кV”

в УПИ V-47, кв.146 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Шипченска епопея”
№4, имот с идентификатор
67338.533.47 по КК.
за захранване на ПИ 67338.302.100,
м.„Асеновско дефиле”, землище на
гр.Сливен

№ 123 от 15. 05. 2018г.

“Физкултурен салон, съвместяващ и
общоучилищни мероприятия”

в УПИ І – „За училище”, кв.480 по
плана на кв.”Даме Груев”, гр.Сливен

№ 121 от 14. 05. 2018 г.
“Жилищна сграда на три етажа”

№ 124 от 15. 05. 2018г.
“Еднофамилна жилищна сграда с магазин”
№ 125 от 17. 05. 2018 г.

“Изграждане на кабелна мрежа за оптична
свързаност на базова станция на „Теленор
България“ЕАД”

№ 126 от 17. 05. 2018 г.
“Пристройка и надстройка на жилищна сграда”
№ 127 от 18. 05. 2018г.
№ 128 от 18. 05. 2018г.

„Жилищна сграда”
„Дестилерия за производство и преработка на
етерично-маслени и медицински култури” –
етапно изграждане

№ 129 от 21. 05. 2018 г.
„Сенник над лятна търговска площ към
заведение за обществено хранене”,

в УПИ ІV-78, кв.484, кв.”Даме Груев”,
гр.Сливен, ПИ 67338.563.78 по
Кадастралната карта
в УПИ XXVI, кв.23 на Промишлена
зона, гр.Сливен, сграда с
идентификатор 67338. 603.407.4 по
КК.
в УПИ ІІІ-403, кв.71 по плана на
кв.”Речица”, гр.Сливен, ул.”Св.Иван
Рилски” №14, имот с идентификатор
67338.702.403 по КК.
в УПИ І, кв.76 по плана на
с.Самуилово, община Сливен
в УПИ ІІ кв.55 по плана на с.Желю
войвода, община Сливен
обект с идентификатор
67338.533.72.3.15 по КК, попадащ в
УПИ І кв.165 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, бул.” Цар Освободител”
№11

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

№ 130 от 22. 05. 2018 г.
“Временен паркинг за леки автомобили”

№ 131 от 23. 05. 2018 г.
„Сенник над лятна търговска площ към
заведение за обществено хранене”,
№ 132 от 23. 05. 2018 г.
“Склад за инвентар”

№ 133 от 23. 05. 2018 г.
“Текущ ремонт на съществуваща сграда”

№ 134 от 23. 05. 2018 г.
“Ремонт на покрив”
№ 135 от 28. 05. 2018 г.
„Обслужваща сграда за автомобили”
№ 136 от 28. 05. 2018г.

„Ограда”

“Ремонт на съществуваща ограда”

“Ограда”
„Второстепенна постройка от допълващото
застрояване – склад/навес за отоплителни
материали и инвентар”

в УПИ Х-115,116 /стар пл.№ 887/
кв.216 по плана на кв.”Клуцохор” на
гр.Сливен, ул.”Патриарх Евтимий” №
32,34, имот с идентификатор
67338.545.306 по КК.
в УПИ ХХІХ-48, кв.233 по плана на
кв.„Клуцохор” - гр.Сливен, ул.„17-ти
януари” № 32.

“Покрити паркоместа”

в УПИ VІ-133, кв.454 на кв.”Ново
село”, гр.Сливен, ул.”Пушкин” №35

„Жилищна сграда”
№ 138 от 28. 05. 2018 г.

№ 139 от 30. 05. 2018 г.

№ 141 от 31. 05. 2018 г.

№ 142 от 31. 05. 2018 г.
„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”
№ 143 от 31. 05. 2018г.

№ 144 от 04. 06. 2018г.

„Павилион за охраната”
“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.2 на
ЖК”Сини камъни” в гр.Сливен”,

№ 145 от 06. 06. 2018г.
„Фотоволтаична централа до 30 кWр”
№ 146 от 06. 06. 2018 г.
№ 147 от 06. 06. 2018 г.
№ 148 от 06. 06. 2018 г.

№ 149 от 06. 06. 2018г.

„Гараж със склад”
„Гараж за леки автомобили”
“Изграждане на кабелна мрежа за оптична
свързаност на базова станция на „Теленор
България“ЕАД”
„Покривна фотоволтаична централа с мощност
до 30кW”

№ 150 от 06. 06. 2018 г.
“Медицински център”
№ 151 от 06. 06. 2018 г.
“Жилищна сграда на три етажа

№ 152 от 07. 06. 2018 г.
“Ограда”

№ 153 от 07. 06. 2018 г.
„Преустройство на съществуващ офис в
жилище”

№ 154 от 07. 06. 2018 г.
„Склад за инвентар”.
№ 155 от 08. 06. 2018 г.

№ 156 от 08. 06. 2018г.

№ 157 от 11. 06. 2018г.

№ 158 от 11. 06. 2018 г.

№ 158 от 11. 06. 2018 г.

„Преустройство на съществуващи помещения в
жилища”

в УПИ ХХV-45, кв.32 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.604.133 по КК
в УПИ ІV-4030, кв.504, местността
„Барутни погреби”, гр.Сливен ПИ с
идентификатор 67338.420.126 по КК

в УПИ ІV-„За комплексно жилищно
строителство, КОО и
благоустрояване”, кв.583 по плана
на ЖК”Сини камъни”, гр.Сливен.
в УПИ ІІ-„За ВТО и ГО”, кв.92 по
плана на с.Желю войвода, община
Сливен
в УПИ Х-130, кв.31 по плана на
с.Калояново, община Сливен
в УПИ ІV-122, кв.16 по плана на
с.Чокоба, община Сливен
в УПИ II, кв. 306 по плана на ЦГЧ , гр.
Сливен.
в УПИ І-415, кв.57, по плана на
кв.”Речица”, гр.Сливен, ул.”Милин
камък” №3
в УПИ VІІ „За административно,
здравно обслужване и търговия”,
кв.650 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Криволак”, имот с
идентификатор 67338.552.58 по КК.
” в УПИ L-266, кв.2 по плана на
кв.”Ново село-изток”, гр.Сливен,
имот с идентификатор
67338.522.323 по КК.
на поземлен имот с идентификатор
67338.800.1 по КК на гр.Сливен,
местност „Драката”, землище на
кв.”Речица”, гр.Сливен.
в УПИ VІ-57, кв.296 на ЦГЧ гр.Сливен, бул.”Хаджи Димитър”
№32, обект №17 в сграда с
идентификатор 67338.549.57 по КК.
в УПИ І” За обществено обслужване”
кв.239 по плана на кв.”Клуцохор” на
гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.537.201 по КК
в УПИ ІV-100, кв.160 по плана на ЦГЧ
на гр.Сливен, ул.”Одрин” №17, обект
с идентификатор 67338.531.100.14
по КК

в УПИ VІІІ-223, кв.487 по плана на
кв.”Даме Груев” на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.563.223 по
“Жилищна сграда с магазин и офис”
Кадастралната карта
в УПИ ХІ – „За търговски център,
кантори, фирмени магазини и хотелресторант”, кв.35 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
“Търговски център - eдноетажна сграда с обекти идентификатор 67338.604.11 по
за търговия и обществено обслужване”
Кадастралната карта
в УПИ ІХ-64, кв.16 на гр.Сливен,
кв.”Речица”, ул.”Възраждане” №53,
„Преустройство и промяна предназначението на обект с идентификатор
съществуващ магазин в гараж”
67338.703.64.5 по КК.
в УПИ ІХ-64, кв.16 на гр.Сливен,
кв.”Речица”, ул.”Възраждане” №53,
„Преустройство и промяна предназначението на обект с идентификатор
съществуващ магазин в гараж”
67338.703.64.5 по КК.

„Жилищна сграда”

в УПИ І-258, /стар 2354/, кв.232,
м.„Дюлева река”, СО „Изгрев”,
землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.417.258 по КК
в УПИ ІІ-120, кв.13 по плана на
с.Селиминово, община Сливен

„Разширение на семеен хотел - преустройство
на съществуващи сгради"

в УПИ ІV-1757,9623, кв.38, местност
„Среди дол”, СО„Изгрев”, землище
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.404.438

№ 159 от 12. 06. 2018 г.
„Фотоволтаична централа до 30 кWр”
№ 160 от 12. 06. 2018 г.

обект с идентификатор
67338.551.80.1.2 по КК, попадащ в
УПИ І „За обществено обслужване и
жилищно строителство” в кв.302 по
плана на ЦГЧ - гр.Сливен, бул.” Цар
Освободител” №48
в ПИ 67338.834.63 в местност
„Къра”, землище кв.”Речица”,
гр.Сливен
сграда с идентификатора
67338.545.220.4 по КК, попадаща в
УПИ ХІ-220 /стар пл.№ 796/, кв.204
на кв.”Клуцохор”- гр.Сливен,
ул.„Асенова” № 9.
в УПИ ХІ-6453, кв.324 по плана на
кв.”Република”, гр.Сливен,
ул.„Абланово” №35-35а, сграда с
идентификатор 67338.516.64.1 по КК
на гр.Сливен
в УПИ VІ-621 - „За жилищно
строителство и автосервиз”, кв.67 по
плана на с.Тополчане, община
Сливен
на УПИ ІІІ-117, кв.23 по плана на
с.Панаретовци, община Сливен
в УПИ ІІІ-325, кв.5 на с.Чинтулово,
община Сливен, ПИ с идентификатор
81387.501.325 по КК
на УПИ ІV – 69, кв.60 по плана на
ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Елисавета
Багряна” №41.

№ 137 от 28. 05. 2018г.

№ 140 от 30. 05. 2018 г.

Местонахождение
в УПИ І-„За озеленяване и
благоустрояване” и УПИ ІІІ-„За
магазин за строителни материали”,
кв.591 по плана на ЖК”Сини
камъни”, гр.Сливен.

№ 161 от 12. 06. 2018 г.

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

“База за техническо обслужване, подръжка на
автомобили и ремонтни работилници”

„Жилищна сграда”

в УПИ ІХ-2592, кв.292, м.„Лозарски
връх” /„Погребите”/, в
регулационните граници на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.419.180 по КК

„Ограда”

на УПИ І-3457, кв.266, местн. „Сухата
чешма”, селищно образувание
„Изгрев”, землището на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.414.69 по
КК

№ 162 от 12. 06. 2017г.
„Вилна сграда - пристройка”
№ 163 от 14. 06. 2018г.
“Магазин за промишлени стоки”

№ 164 от 18. 06. 2018г.
“База за техническо обслужване, подръжка на
автомобили и ремонтни работилници”

№ 164 от 18. 06. 2018г.

№ 165 от 19. 06. 2018г.

№ 166 от 19. 06. 2018г.

№ 167 от 19. 06. 2018г.

№ 168 от 19. 06. 2017г.

№ 169 от 19. 06. 2018 г.

№ 170 от 20. 06. 2018 г.

№ 171 от 20. 06. 2018г.

№ 172 от 21. 06. 2018 г.

№ 173 от 22. 06. 2018г.

№ 174 от 22. 06. 2018г.

№ 175 от 22. 06. 2018г.

№ 176 от 26. 06. 2018 г.

№ 177 от 27. 06. 2018г.

№ 178 от 28. 06. 2018 г.

на УПИ ХІІ-3958, кв.293, местността
„Лозарски връх” в регулационните
граници на гр.Сливен ПИ с
„Ограда”
идентификатор 67338.419.143 по КК
на ПИ № 019017, местността
„Драката” в землището на
с.Самуилово, община Сливен,
преотреден за „Цех за пакетиране на
„Ограда”
фуражи”
в УПИ ІІІ-за фурна, кв.33 по плана на
„Открита естрада”
с.Сотиря, община Сливен
в УПИ ІХ-267, кв.334 по плана на
кв.”Република”, гр.Сливен, ул.„Поп
Харитон” №10, сграда с
идентификатор 67338.516.267.1 по
“Ремонт на покрив”
КК на гр.Сливен
в УПИ ХІ, кв.10а по плана на
Промишлена зона-запад на
“Предприятие за производство на имитиращи
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
(сирене) продукти”
67338.601.245 по КК
в УПИ II, кв.159 по плана на ЦГЧ , гр.
Сливен, ул.“ Цар Самуил“ №1, сграда
“Изграждане на вътрешносграден оптичен кабел с идентификатор 67338.531.107.2 по
за свързаност”
КК
ПИ с идентификатор 67338. 554.5 по
КК, попадащ в източната част на УПИ
Сенник с метална конструкция, покрита с ондуин І-„За озеленяване, спорт и
и оформяща плоския покрив като покрита тераса атракции”, кв.665 по плана на
на съществуваща сграда за обществено
гр.Сливен, съгласно представено
обслужване
конструктивно становище.
ПИ с идентификатор 67338.554.5 по
КК, попадащ в източната част на УПИ
І-„За озеленяване, спорт и
Сенник с метална конструкция, покрита с
атракции”, кв.665 по плана на
термопанели, над лятна търговска площ към
гр.Сливен съгласно одобрено
съществуващо заведение за хранене и
конструктивно становище от
развлечение,
специалистите при Община Сливен.
в УПИ І-„За обществено
обслужване”, кв.737 /стар 139Е/ по
плана на ЦГЧ на гр.Сливен, сграда с
“Преустройство с промяна предназначението на идентификатор 67338.534.57.1 по КК
част от търговски център”
на гр.Сливен
в УПИ ХVІІІ–„За трафопост,
“Преустройство и разширение на помещение за бензиностанция и газстанция”,
инкасо и търговия към бензиностанция и
кв.381 по плана на кв.”Ново село”,
газстанция”
гр.Сливен.
временен преместваем обект за бързо хранене
тип „скара бира” към основното
на УПИ VІІІ в кв.34 по плана на
предназначение на имота „за търговия и
Промишлена зона на гр.Сливен,
обществено обслужване” – павилион с площ до имот с идентификатор
20кв.м и сенник пред него
67338.604.107
в УПИ ХІІІ-338, кв.38 по плана на
с.Драгоданово, община Сливен,
„Цех за производство на оцет”
отреден „За винарска изба”

„БКТП 20кV/0,4кV 1х800кVА”, „Кабел 20кV” и
„Кабели 1кV”

в УПИ ХІV-9290, кв.289, местността
„Лозарски връх”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.419.19 по КК
в УПИ ІV, кв.100 по плана на
кв”Комлука” гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.508.86 по КК
на гр.Сливен
в УПИ ХІ-52, кв.4 по плана на
с.Драгоданово, община Сливен,
отреден „За жилище и малка
винарна”
в УПИ ІІ-146, кв.22 по плана на
с.Панаретовци, община Сливен
на УПИ І-491, кв.82 по плана на
кв.”Речица”, гр.Сливен, поземлен
имот с идентификатор
67338.702.491 по КК на гр.Сливен.
в и за ПИ 065215 и за ПИ 000307 в
стопански двор в землището на
с.Тополчане, община Сливен

„Ограда”

на УПИ ХХ-513, кв.40, местността
„Селището”, СО „Селището”,
землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.441.467 по КК

№ 179 от 28. 06. 2018 г.
„Гараж” и „Склад за инвентар”
№ 180 от 28. 06. 2018г.

“Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост”

№ 181 от 29. 06. 2018 г.
„Малка винарска изба”
№ 182 от 29. 06. 2018 г.

„Навес за инвентар”

№ 183 от 03. 07. 2018 г.
“Ограда”
№ 184 от 04. 07. 2018 г.

№ 185 от 06. 07. 2018г.

№ 186 от 06. 07. 2018г.

№ 187 от 06. 07. 2018 г.

в УПИ ХV-404, кв.6 по плана на
„Магазин за хранителни стоки и кафе-аперитив - с.Чинтулово, община Сливен, ПИ с
пристройка към жилищна сграда”
идентификатор 81387.501.404 по КК
в УПИ ХІV- „За КОО”, кв.17 по плана
на с.Гавраилово, община Сливен, ПИ
с идентификатор 14275.501.686 по
„Гараж със склад”
КК

№ 188 от 10. 07. 2018 г.
„Преустройство с обособяване на два офиса в
съществуващо помещение”,
№ 189 от 10. 07. 2018 г.

Местонахождение

в УПИ І-605, /стар 2884/, кв.217 в
местност „Сухата чешма”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.415.605 по КК
в УПИ ХХ-39, кв.479 по плана на
кв.”Даме Груев”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.563.39 по
Кадастралната карта
в ПИ 67338.1.1033 по КК, с НТП ”За
ремонт и поддържане на
транспортни средства”,
м.”Кютюклюка”, землище на
гр.Сливен
в ПИ 67338.1.1033 по КК, с НТП ”За
ремонт и поддържане на
транспортни средства”,
м.”Кютюклюка”, землище на
гр.Сливен

„Покривна фотоволтаична централа с мощност
до 30кW”

обект с идентификатор
67338.552..27.2.13 по КК, попадащ в
УПИ Х-“За жилищна сграда със
смесено предназначение”, кв.650 по
плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Криволак” №7.
в УПИ ХХІІ-140 „За КОО”, кв.46, по
плана на кв.”Речица”, гр.Сливен,
ул.”Михаил Греков” №8

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

№ 190 от 10. 07. 2018 г.
„Разливна кухня към заведение за хранене преустройство на съществуващо помещение”
№ 191 от 10. 07. 2018 г.

№ 192 от 10. 07. 2018г.

„Жилищна сграда”
„Дестилерия за производство и преработка на
етерично-маслени и медицински култури” –
етапно изграждане,

№ 193 от 11. 07. 2018г.
„Вилна сграда за сезонно ползване”
№ 194 от 11. 07. 2018г.
„Жилищна сграда”
№ 195 от 11. 07. 2018г.

„Павилион за охрана”

“Разширение на автоцентър за гуми”

в УПИ ХVІІ, отреден „За
автодиагностика и център за гуми”,
кв.32 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.604.52 по КК

„Преустройство на съществуващо жилище за
нежилищни нужди

”, обект с идентификатор 67338.
534.24.1.1 по КК, попадащ в УПИ ІІ
„За жилищно строителство”, кв.144
по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.„Г.С.Раковски” №20, вх.А, ап.1

№ 198 от 13. 07. 2018г.
„Преустройство за бирария на съществуващи
помещения”,.
№ 199 от 13. 07. 2018г.

№ 202 от 18. 07. 2018г.

№ 203 от 20. 07. 2018год.

№ 206 от 30. 07. 2018 г.

№ 207 от 30.07.2018год.

в УПИ ХІІІ-2534, кв.289, м.”Лозарски
връх”, СО”Изгрев”, землище на
“Пристройка към сграда в строеж за нуждите на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
покрит паркинг”
67338.419.18 по КК
в УПИ ІІІ, кв.36 по плана на с.Струпец,
„Жилищна сграда”
община Сливен
на УПИ ХІІ-167 /стар ПИ 776/, кв.200
по плана на кв.”Клуцохор”,
гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.545.167 по КК, ул.”Московска”
“Ограда”
№ 13
в УПИ ІІ–„За жилищна сграда и
магазин”, кв.527 по плана на ЦГЧ,
“Преустройство на съществуващи
гр.Сливен, бул.”Братя Миладинови”
самостоятелни обекти в бистро”
№23.

№ 208 от 30. 07. 2018 г.
“Автомивка на самообслужване”
№ 209 от 31. 07. 2018 г.
№ 210 от 31. 07. 2018 г.
№ 211 от 31. 07. 2018г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”
„Гараж със склад – преустройство на
съществуваща едноетажна сграда”
„Жилищна сграда”

№ 212 от 31. 07. 2018г.

„Училищна сграда”

№ 213 от 31. 07. 2018г.

„Ограда”

№ 214 от 31. 07. 2018 г.
№ 215 от 31. 07. 2018 г.

№ 216 от 06. 08. 2018 г.

в ПИ ІІ-348, кв.36 по плана на
с.Чинтулово, община Сливен, ПИ с
идентификатор 81387.501.348 по КК
в ПИ № 000027, землището на
с.Сотиря, община Сливен

в УПИ ІІ-430, кв.19, по плана на
кв.”Речица”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67388.703.430 по КК.
в УПИ І, кв.64 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен

“Гараж”

№ 205 от 25. 07. 2018г.

в УПИ ХІ-319 /стар 2121/, кв.236,
местността „Дюлева река”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.416.319 по КК

“Хладилна база за съхранение, разфасоване и
експедиция на млечни продукти”
“Хладилна камера” към „Предприятие за
месодобив и месопреработване”

№ 197 от 12. 07. 2018 г.

№ 204 от 25. 07. 2018г.

в УПИ ІІ кв.55 по плана на с.Желю
войвода, община Сливен

„Контейнер за офис”

„Павилион за офис/охрана”

№ 201 от 18. 07. 2018г.

в УПИ ХІХ-137, кв.22 по плана на
с.Мечкарево, общ. Сливен, ПИ с
идентификатор 47980.501.137 по КК

в УПИ V-„За обществено и делово
обслужване и безвредна стопанска
дейност”, кв.634 по плана на
кв.”Дружба”- гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338. 559.75 по КК
на гр.Сливен.
в УПИ ІV-193, кв.407, по плана на
кв.”Ново село”, гр.Сливен,
ул.”Карандила” №54, имот с
идентификатор 67338.526.193 по КК
на гр.Сливен.
находящи се в УПИ VІ-43, кв.282 по
плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Димитър Добрович” №2а, сграда
с идентификатор 67338.550.43.3 по
КК
в УПИ VІ-133, кв.454 по плана на
кв.”Ново село”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338. 555.133 по КК
на гр.Сливен

№ 196 от 12. 07. 2018г.

№ 200 от 16. 07. 2018год.

Местонахождение
обект с идентификатор
67338.533.58.9.1 по КК, попадащ в
УПИ І кв.165 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, бул.”Цар Освободител”
№5.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”
„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

№ 217 от 06. 08. 2018 г.

„Цех за добиване на месо - пристройка с
преустройство”

№ 218 от 06. 08. 2018г.

„Нов корпус за образователни нужди”

№ 219 от 06. 08. 2018г.

„Вилна сграда – пристройка с преустройство”

№ 220 от 06. 08. 2018г.

„Навес за спирка”

№ 221 от 07. 08. 2018г.

“Ремонт на покрив”

№ 222 от 07. 08. 2018 г.

“Преустройство на части от завършена в груб
строеж жилищна сграда“

№ 223 от 07. 08. 2018 г.

“Пристройка към съществуваща жилищна
сграда”

в УПИ V-125 „За обществено
обслужване”, в кв.645 по плана на
кв.”Дружба”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.558.128 по КК.
в УПИ VІІ-131, кв.28 по плана на
с.Гергевец, община Сливен
в УПИ ІІІ-223, кв.32 по плана на
с.Глуфишево, община Сливен
в УПИ ХV-839, кв.50 по плана на
с.Крушаре, община Сливен
в УПИ І- за училище, кв.47 по плана
на с.Самуилово, община Сливен
на ПИ с идентификатор 67338.83.12
по КК на местността „Дебелата
кория” в землището на гр.Сливен, с
НТП „За складова база”
в УПИ ХV-195, кв.31 по плана на
с.Старо село, общ. Сливен
в УПИ ХVІ-195, кв.31 по плана на
с.Старо село, общ. Сливен
в ПИ № 056014, местността
„Стопански двор”, землището на
с.Гергевец, община Сливен, с НТП
„За кланница, месопреработка и
колбасарски цех

в ПИ № 056014, местн. „Стопански
двор”, землището на с.Гергевец,
община Сливен, с НТП „За кланница,
месопреработка и колбасарски цех”.
в УПИ V, кв.47 по плана на с.Сотиря,
община Сливен
в УПИ ІІІ-3903, кв.283, местн.
„Барутни погреби”, СО „Изгрев”,
землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.420.15 по КК
на тротоар между о.т.239 и о.т.138
по плана на с.Горно Александрово,
община Сливен
в УПИ ІV-230, кв.134 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Мак Гахан” №7,
сграда с идентификатор 67338.
513.230.1 по КК.
в УПИ ХІV-197, кв.177 по плана на
кв.”Клуцохор” на гр.Сливен,
ул.”Георги Икономов” №18.
в ПИ 212, кв.177 по плана на
кв.„Клуцохор”-гр.Сливен, ул.„Таньо
Войвода” № 3, имот с
идентификатор 67338.544.212 по КК.
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Възложител

Обект

№ 224 от 07. 08. 2018 г.

“Промяна на предназначението на офиси в
жилище“,

№ 225 от 07. 08. 2018 г.

“Масивна ограда”

№ 226 от 07. 08. 2018 г.

„МКТТ 20/0,4кV”, „Кабел 20кV” и „Кабел 1кV и
електромерно табло”

№ 227 от 08. 08. 2018год.

„Преустройство на съществуващо жилище за
нежилищни нужди”,

№ 228 от 08. 08. 2018г.

“Пристройка на два съществуващи търговски
обекта и промяна предназначението на част от
магазин за нехранителни стоки”

№ 229 от 08. 08. 2018г.

„Жилищна сграда”

№ 230 от 08. 08. 2018г.

„Склад за търговия с естествени материали”

№ 231 от 08. 08. 2018г.

„Ограда”

№ 232 от 08. 08. 2018 г.
“Oграда”

№ 233 от 08. 08. 2018год.

№ 234 от 08. 08. 2018 г.

№ 235 от 13. 08. 2018г.
№ 236 от 13. 08. 2018г.

№ 237 от 13. 08. 2018 г.

№ 238 от 14. 08. 2018 г.

№ 239 от 15. 08. 2018 г.
№ 240 от 17. 08. 2018г.

„Открита спортна площадка - реконструкция на
съществуващо асфалтово покритие”
„Жилищна сграда”

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”
„Селскостопанска сграда и навес”

№ 246 от 20. 08. 2018г.
„Селскостопански постройки – склад/навес”
“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.18 на
кв.”Клуцохор”
“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.11 на
кв.”Клуцохор”

в НУПИ 3556, кв.270,
м.„Гюргюнлюка”, СО „Изгрев”,
землище гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.414.175 по КК
в УПИ ХІІ-71, кв.11 по плана на
с.Глушник, община Сливен

в ПИ с идентификатор 67338.433.184
по КК на местността „Батмиш”,
землището на гр.Сливен,
сграда с идентификатор
67338.541.14 по КК, в УПИ ІІІ-„За
КЖС, КОО, търговия и подземни
гаражи”, кв.219 на кв.”Клуцохор” гр.Сливен.

“Склад за инвентар”

сграда с идентификатор
67338.541.17 по КК, в УПИ ІІІ-„За КЖС
и ТП”, кв.221 на кв.”Клуцохор” гр.Сливен
в УПИ ХІІ-86, кв.484 по плана на
кв.”Даме Груев”, гр.Сливен

„Навес”.

в УПИ ХV-93, кв.127 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Александър Екзарх”
№ 8а, имот с идентификатор
67338.533.93 по КК на гр.Сливен

„Перално стопанство” – първи етап от обект
„Перално стопанство и кухня за кетъринг”

в УПИ V-240, кв.4 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.601.240 по КК

№ 250 от 28. 08. 2018 г.

№ 252 от 28.08.2018г.
”Преустройство на базова станция №
SLV0128.А000, „KAUFLAND SLIVEN 2” на „А1
България”

№ 253 от 29. 08. 2018г.

в УПИ І -„За КОО и трафопост”, кв.465
по плана ЦГЧ - гр.Сливен
в УПИ ІХ, кв.76 по плана на
с.Самуилово, община Сливен

„Жилищна сграда”

№ 245 от 20. 08. 2018г.

№ 251 от 28. 08. 2018г.

на УПИ VІ-257,258, кв.681 по плана
на кв.”Ново село-изток”, гр.Сливен,
имоти с идентификатори
67338.522.257 и 67338.522.258 по
КК на гр.Сливен.

в УПИ ХІІ-644 /стар 2852/, кв.61,
местността „Орта синур”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.406.644 по КК

№ 244 от 17. 08. 2018 г.

№ 249 от 23. 08. 2018г.

в УПИ VІІ-4160,380 - „За обществено
обслужване”, кв.507, местността
„Барутни погреби”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.420.286 по КК
в УПИ ІV-275, кв.37 по плана на
с.Сотиря, община Сливен

„Свинеферма - пристройка с преустройство”

„Склад-навес за отоплителни материали и
инвентар”

№ 248 от 22. 08. 2018г.

в УПИ І - „За пазар за зеленчуци и
плодове”, кв.93 по плана на
кв.”Речица”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.701.410 по КК.
в УПИ ХV-9393, кв.291, по плана на
местността „Лозарски връх”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.419.204 по КК

в УПИ ХІІІ-221 /стар 2849/, кв.61, м.
„Орта синур”, СО „Изгрев”,
землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.406.221 по КК
в ПИ с идентификатор 47980.2.1 по
КК на землището на с.Мечкарево,
община Сливен, бивш стопански
двор с НТП „За животновъдна
ферма”

№ 243 от 17. 08. 2018г.

№ 247 от 22. 08. 2018г.

обект с идентификатор
67338.549.95.1.3 по КК, попадащ в
УПИ ІХ-„За жилищно строителство”,
кв.297 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул. „Братя Миладинови” №24, ап.3

обект с идентификатор
67338.551.70.1.61 по КК, попадащ в
УПИ І-„За комплексно жилищно
строителство и подземни гаражи”,
„Преустройство на съществуващ търговски
кв.300 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
обект в офис и магазин за промишлени стоки”,. бул.”Братя Миладинови” №16
в УПИ ХVІІІ-324, кв.424 по плана на
гр.Сливен , кв.”Ново село”,
ул.”Алеко Константинов” №1б, имот
с идентификатор 67338.528.324 по
“Жилищна сграда на два етажа”
КК.
Преместваем обект - навес за спирка на масовия в УПИ І, кв.478 по плана на кв.”Даме
градския транспорт
Груев”, гр.Сливен
в УПИ ІV-„За текстилна
“Гараж за два електрокара – пристройка на
промишленост”, кв.26 по плана на
едноетажна производствена сграда”
Промишлена зона, гр.Сливен.
на УПИ ХІV-248, кв.110 по плана на
ЦГЧ-гр.Сливен, ул.”Антим І” № 20а,
имот с идентификатор
“Ажурна ограда”
67338.514.248 по КК.
в УПИ ХІV-34 /стар пл.№8242/,
кв.461 по плана на кв.”Ново село-юг”
на гр.Сливен, ул.”Сава Филаретов”
„Гараж със склад”
№2.

№ 241 от 17. 08. 2018 г.

№ 242 от 17. 08. 2018 г.

Местонахождение
обект с идентификатор
67338.509.73.4 по КК на гр.Сливен,
попадащи в ПИ 1345, кв.102 на
кв.”Комлука” на гр.Сливен,
ул.”Иречек” №24.
на УПИ ХХХVІІ-196 /стар ПИ 7468/,
кв.395 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.528.196 по КК, ул.”Христо
Ботев” № 38
в ПИ 000161, землище на
с.Г.Чочовени, община Сливен

”Преустройство на базова станция №
SLV0082.А001, „Кауфланд Сливен” на „А1
България”

върху сграда с идентификатор
67338.604.148.2 по КК на гр.Сливен,
попадаща в УПИ Х-„За търговия,
обществено обслужване и ТП” в
кв.34 по плана на „Промишлена
зона”, гр.Сливен
върху сграда с идентификатор
67338.557.69.2 по КК на гр.Сливен,
попадаща в УПИ І-„За обществено
обслужване и търговия” в кв.674 по
плана на спортен парк „Юнак”,
гр.Сливен

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

№ 254 от 29. 08. 2018г.

Възложител

Обект

”Преустройство на базова станция №
SLV0020.А004 „Melnitzata” на „А1 България”

№ 255 от 30. 08. 2018 г.
„Автосервиз”
№ 256 от 30. 08. 2018 г.

„Гараж със склад”

№ 257 от 30. 08. 2018 г.
„Гараж за два автомобила”
№ 258 от 30. 08. 2018 г.

„Жилищна сграда”

№ 259 от 31. 08. 2018г.

№ 260 от 31. 08. 2018год.

№ 261 от 31. 08. 2018г.

“Автосервиз”

в УПИ ІІ-242, отреден „за автосервиз,
търговия и обществено обслужване”
в кв.42 по плана на кв.”Асеновец”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.565.242 по Кадастралната
карта

„Покривна фотоволтаична централа с мощност
до 30кW”

в УПИ І - „За пазар за зеленчуци и
плодове”, кв.93 по плана на
кв.”Речица”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.701.410 по КК.

№ 263 от 03. 09. 2018г.

№ 265 от 05. 09. 2018г.

№ 266 от 05 . 09. 2018г.

№ 267 от 05. 09. 2018год.

„Сенник над лятна търговска площ към лоби бар на хотел „Парк централ”,
“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.2 на
кв.”Клуцохор”
„Офис контейнер за охрана”
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.7 на
кв.”Кольо Фичето”

№ 268 от 05. 09. 2018 г.
“Преустройство на съществуващи помещение в
Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/

№ 276 от 19. 09. 2018г.
№ 277 от 19. 09. 2018г.

“Хладилна база за съхранение, разфасоване и
експедиция на млечни продукти”

в УПИ ІІ-430, кв.19, по плана на
кв.”Речица”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67388.703.430 по КК.

„Изграждане на улица от второстепенната
улична мрежа между кв.475 и кв.473” кв.”Даме
Груев”, гр.Сливен към обект: ”Реконструкция и
изграждане на уличната мрежа в гр.Сливен и
населените места в общината”.
„Обслужваща улица между кв.595, кв.600 и
кв.602 по плана на кв.”Сини камъни” на
гр.Сливен”, в регулационните граници на
гр.Сливен.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 279 от 19. 09. 2018г.
„Ограда”

№ 280 от 19. 09. 2018г.
„Ограда”

№ 282 от 25. 09. 2018г.
№ 283 от 26. 09. 2018 г.

между кв.475 и кв.473” кв.”Даме
Груев”, гр.Сливен
между кв.595, кв.600 и кв.602 по
плана на кв.”Сини камъни” на
гр.Сливен

обект с идентификатор
67338.549.21.1.28 по КК в УПИ ІІ- “За
жилищно строителство, борса,
„Преустройство и промяна предназначението на търговия и услуги, ресторант”, кв.316
съществуващи помещения в игрална зала за
по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
хазартни игри”,
ул.”Славянска” №3.
в УПИ ІІ-151, кв.34 по плана на
„Фотоволтаична централа до 30кW”
с.Калояново,община Сливен
в УПИ ХХ-198, кв.13 по плана на
„Фотоволтаична централа до 30 кWр”
с.Ковачите община Сливен

№ 278 от 19. 09. 2018 г.

№ 281 от 20. 09. 2018 г.

в УПИ І -”За болница”, кв.306 по
плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Христо
Ботев” № 1, поземлен имот с
идентификатор 67338.552.48 по КК.

на УПИ LII и УПИ LX в кв.14 по плана
на ”Промишлена зона”, гр.Сливен.

№ 271 от 11. 09. 2018 г.

№ 275 от 18. 09. 2018 г.

“, сграда с идентификатор
67338.517.82 по КК, попадаща в
кв.343 по плана на кв.”Кольо
Фичето”, гр.Сливен.

“Пътна връзка с бул.”Самуиловско шосе”

№ 270 от 10. 09. 2018 г.

№ 274 от 17. 09. 2018 г.

в УПИ І-„За КЖС и подземни гаражи”,
кв.229 на кв.”Клуцохор” - гр.Сливен,
имот с идентификатор 67338.542.19
по КК.
в УПИ І-94, кв.10 по плана на с.Старо
село, община Сливен

“Сграда за търговия – реконструкция и
пристройка на съществуващ търговски обект”,

„Преустройство на съществуващи офиси в
жилища”

№ 273 от 14. 09. 2018 г.

пред лицето на УПИ І - „За хотел” в
кв.143 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
бул.”Цар Освободител” №6

обекти №5 и №6 в сграда с
идентификатор 67338.523.74 по КК,
попадаща в УПИ І - „За комплексно
жилищно строителство, КОО,
обществени мероприятия, търговия,
благоустрояване и здравно
заведение”, кв.581 на кв.”Сини
камъни”, гр.Сливен
обект с идентификатор
67338.552.37.3 по КК, попадащ в УПИ
ІІІ „За комплексно жилищно
строителство, КОО, гаражи,
търговия, благоустрояване и
озеленяване”, кв.527 по плана на
ЦГЧ - гр.Сливен, между бл.37 и бл.39
на бул.”Хаджи Димитър”.

№ 269 от 10. 09. 2018 г.

№ 272 от 11. 09. 2018 г.

в УПИ ІV-291, кв.21 по плана на
с.Гавраилово, община Сливен, ПИ с
идентификатор 14275.501.291 по КК.
в УПИ VІІ-329, кв.43 по плана на
с.Стара река, община Сливен
в ПИ № 045038, местността
„Гробищата”, землището на
с.Тополчане, община Сливен, с
предназначение „За жилищно
строителство”.

„Жилищна сграда”
“Изпълнение на мерки по енергийна
ефективност във връзка с реализиране на
национална програма за енергийна ефективност
на многофамилни жилищни сгради на
сграда с идентификатор 67338.514.
територията на община Сливен - бл.1 на
185 по КК, попадаща в кв.114 по
ул.”Елисавета Багряна” в гр.Сливен,
плана на ЦГЧ - гр.Сливен.
върху сграда с идентификатор
67338.605.43.37 по КК, в УПИ ІІІ,
”Приемо-предавателна станция за глас и/или
кв.29 на Промишлена зона,
данни на „БТК”ЕАД – ВS3552 А „MELKO_SLIVEN” гр.Сливен.

№ 262 от 31. 08. 2018г.

№ 264 от 04. 09. 2018 г.

Местонахождение
върху сграда с идентификатор
67338.605.43.37 по КК, попадаща в
УПИ ІІІ, кв.29 на Промишлена зона,
гр.Сливен
в УПИ VІ-69, кв.6 по плана на
с.Тополчане, община Сливен,
преотреден „За жилищни нужди и
автосервизна дейност”.
в УПИ І-184, кв.31 по плана на
с.Старо село, община Сливен

в НУПИ 2401, кв.252, местн.
„Лозарски връх”, СО „Изгрев”,
землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.418.71 по КК
на УПИ І-392 /стар 2525/, кв.289,
местността „Лозарски връх”, СО
„Изгрев” в землището на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.419.392
по КК
на УПИ ІV-„За ресторант”, кв.27,
местността „Селището”,
СО„Селището”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.440.400

в поземлен имот с идентификатор
67338.835.77 по КК на гр.Сливен,
м.„Драката”, землище на
кв.”Речица”, гр.Сливен.
в УПИ ІІІ кв.501 по плана на кв.„Даме
„Рекламно-информационен елемент”
Груев”, гр.Сливен
в ПИ № 056014, местността
„Хладилен сектор към цех за добиване на месо - „Стопански двор”, землището на
пристройка с преустройство”
с.Гергевец, община Сливен
“Агроаптека и склад за резервни части пристройка към съществуваща сграда от
основното застрояване”

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

№ 284 от 26. 09. 2018 г.

Възложител

Обект

„Разширение на плетачен цех - пристройки с
преустройство”

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІ, кв.39 по плана на
с.Чинтулово, община Сливен, ПИ с
идентификатор 81387.5.12 по КК

№ 285 от 26. 09. 2018г.

№ 286 от 27. 09. 2018 г.

№ 287 от 01. 10. 2018г.

№ 288 от 01. 10. 2018г.

“Средноетажна жилищна сграда”
“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.19 на
кв.”Дружба”
“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.38 на
кв.”Дружба”

№ 289 от 01. 10. 2018 г.

№ 290 от 01. 10. 2018г.

„БКТП 20кV/0,4кV 1х800кVА”, „Кабели 20кV” и
„Кабели 1кV”.

„БКТП 20кV/0,4кV 1х800кVА”, „Кабел 20кV” и
„Кабели 1кV

№ 293 от 04. 10. 2018год.

№ 294 от 04. 10. 2018год.

“Ограда”
“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.26 на
ЖК”Сини камъни” гр.Сливен.

“Текущ ремонт на сграда”
№ 299 от 09. 10. 2018г.
„Укрепване на свлачище”
№ 300 от 10. 10. 2018 г.
“Средноетажна жилищна сграда”

№ 304 от 12. 10. 2018 г.

„Жилищна сграда”

„Фотоволтаична централа до 30кW”

в УПИ V-240, кв.4 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.601.240 по
Кадастралната карта
в УПИ ХІ----89, кв.7 на с.Глуфишево,
община Сливен
в УПИ ХVІ-133, 134, кв.33 по плана на
с.Калояново, община Сливен,
отреден „За газстанция и
фотоволтаичен парк”
в УПИ І-133, кв.33 по плана на
с.Калояново, община Сливен,
отреден „За заведение за бързо
хранене и фотоволтаичен парк”

„Ученическо общежитие на НХГ”Д.Добрович

”, в УПИ ІІ-“За училище”, кв.444 по
плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен

„КТП 20/0,4кV - 2х630кVА”
„Жилищна сграда” и „Покрито паркомясто”

№ 308 от 17. 10. 2018г.
„Фотоволтаична централа до 30кW”
№309 от 17. 10. 2018г.

№ 310 от 17.10. 2018г.

№ 311 от 17. 10. 2018 г.

„Разширение гробищен парк - гр.Сливен,
масиви от 17 до 43”, етапно изграждане.

№ 312 от 18. 10. 2018год.
„Преустройство на съществуващо ателие в
жилище”

№ 313 от 22. 10. 2018г.

– сграда с идентификатор
67338.602.170.1 по КК, попадаща в
УПИ ІV-„За производствено-складова
и търговска дейност”, кв.14 по плана
на Промишлена зона, гр.Сливен
„в ПИ №000120, м.„Емишан”,
землището на с.Новачево, община
Сливен
в УПИ І-78,79,80, кв.118 на ЦГЧ гр.Сливен, имоти с идентификатори
67338.532.78, 67338.532.79 и
67338.532.80 по КК.
в УПИ V, кв.75 по плана на
с.Самуилово, община Сливен

в УПИ VІІ-59,60,61, кв.89 по плана на
кв.„Комлука”, гр.Сливен, ПИ с
„Жилищна сграда - надстройка с преустройство” идентификатор 67338.503.59 по КК
находяща се в ПИ с идентификатор
67338.510.244 по КК на гр.Сливен,
кв.49 по плана на
„Жилищна сграда - надстройка с преустройство” кв.„Комлука”,гр.Сливен
в ПИ 15 от УПИ І - “За жилищно
строителство и търговия”, кв.291 по
плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
„Преустройство и промяна предназначението на ул.”Лъдженска” №1-А, обект с
съществуващи помещения в игрална зала за
идентификатор67338.549.27.1.15 по
хазартни игри с игрални автомати”
КК.

№ 305 от 15. 10. 2018 г.

№ 306 от 17. 10. 2018 г.

сграда с идентификатори:
67338.524.121, 67338.524.122 и
67338.524.123 по КК, в УПИ І кв.598
по плана на жк”Сини камъни” в
гр.Сливен”,

„Покривна фотоволтаична централа до 5 кW”

№ 298 от 09. 10. 2018г.

№ 303 от 11. 10. 2018г.

в УПИ I, кв.47 по плана на
кв.”Надежда” и в регулационните
граници на кв.”Надежда” и на
Промишлена зона на гр.Сливен
в и за УПИ ХХII -343, кв.31 по плана и
в регулационните граници на
СО”Селището”, землище на
гр.Сливен.
на УПИ ХІ-265, кв.415 по плана на
кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Дибич
Забалкански” №31, имот с
идентификатор 67338.528.265 по КК
на гр.Сливен.

в УПИ VІІІ-1296, кв.27, местността
„Градището”, СО „Изгрев”, землище
гр.Сливен - урбанизирана територия,
ПИ с идентификатор 67338.403.333
по КК

№ 297 от 09. 10. 2018 г.

№ 302 от 10. 10. 2018г.

в УПИ І-„За КЖС, КОО, обществени
меропр., благоустрояване и гаражи”,
кв.635 на кв.”Дружба”, имот с
идентификатор 67338.559.34 по КК
сграда с идентификатор
67338.537.125.1 по КК, попадаща в
УПИ ХІІІ-125 /стар пл.№ 1215/, кв.238
по плана на кв.”Клуцохор” гр.Сливен, ул.„17 януари” № 7.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

„Фотоволтаична централа до 30 кWр””

№ 301 от 10. 10. 2018г.

в УПИ І-„За КЖС, КОО,
благоустрояване и гаражи”, кв.620
на кв.”Дружба” - гр.Сливен.

в ПИ с идентификатор 30990.220.48
по КК на землището на с.Злати
войвода, община Сливен с НТП „За
бензиностанция, газостанция
в УПИ VІ-57, кв.5 по плана на
с.Биково, община Сливен

№ 295 от 05. 10. 2018 г.

№ 296 от 05. 10. 201од.

в УПИ VІ-69, кв.129, по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Капитан Мамарчев”
№5, имот с идентификатор
67338.513.69 по КК.

“Преустройство на етаж от съществуваща
жилищна сграда”,
“Изпълнение на мерки по енергийна
ефективност във връзка с реализиране на
национална програма за енергийна ефективност
на многофамилни жилищни сгради на
в УПИ І-„За жилищно строителство и
територията на община Сливен - бл.79 на
пазар”, кв.704 по плана на кв.”Стоян
кв.”Стоян Заимов”
Заимов ”, гр.Сливен.

№ 291 от 04. 10. 2018 г.

№ 292 от 04. 10. 2018 г.

Местонахождение
в УПИ ІV, кв.26 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, с
предназначение „За текстилна
промишленост”

в ПИ 67338. 76.24 по кадастралната
карта на землището на гр.Сливен
в УПИ ХІІ-250, кв.120 на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Софроний Врачански”
№ 9, обект №14 в сграда с
идентификатор 67338.532.250.1 по
КК.

в УПИ ХІІ-134,135, кв.172 по плана на
кв.„Клуцохор” на гр.Сливен, ул.”Хан
Крум” №36, ПИ с идентификатор
„Жилищна сграда - надстройка с преустройство” 67338.543.135 по КК.

“Пристройка и надстройка на съществуваща
жилищна сграда”

в УПИ V–21, кв.389 по плана на
кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Братя
Кутеви” №22, имот с идентификатор
67338.526.21 по КК.

„Ограда”

между УПИ VІІ и VІ в кв.486 по плана
на кв.„Даме Груев”, гр.Сливен

№ 314 от 23.10.2018год.

№ 315 от 23. 10. 2018г.

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

№ 316 от 23. 10. 2018 г.
„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 317 от 23. 10. 2018 г.
„Покривна фотоволтаична централа до 30 кWр”
№ 318 от 23. 10. 2018 г.
„Фотоволтаична централа до 30 кWр”
№ 319 от 23. 10. 2018г.
„Автоматична пожаронаблюдателна станция”
№ 320 от 23. 10. 2018г.

№ 321 от 30.10. 2018г.

“Ажурна ограда”
№ 323 от 01. 11. 2018 г.
„Склад и навес”
“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.21 на
ЖК”Сини камъни”

„Заведение за бързо хранене - пристройка към
шивашка фабрика „АФФЕКТ”

в УПИ LІІ - „За производствена и
складова дейност”, кв.22а по плана
на Промишлена зона, гр.Сливен

„Гараж”

№ 327 от 05. 11.2018г.
„Жилищна сграда” и „Ограда”

№ 328 от 08. 11. 2018год.

№ 330 от 09. 11. 2018 г.

№ 331 от 09. 11. 2018 г.

№ 332 от 12. 11. 2018 г.

№ 333 от 16 .11. 2018 г.

№ 334 от 16. 11. 2018г.

№ 335 от 21. 11. 2018г.

в УПИ LІІ - „За производствена и
„Двуетажна пристройка към шивашка фабрика складова дейност”, кв.22а по плана
„АФФЕКТ”
на Промишлена зона, гр. Сливен
в ПИ № 198039, местността
„Стопански двор”, землището на
с.Глушник, община Сливен, отреден
„Навес за крави"
„За кравеферма”
в сграда с идентификатор 67338.
508.157.4 по КК, попадаща в УПИ III,
“Изграждане на вътрешносграден оптичен кабел кв.138 на кв.”Комлука” - гр. Сливен,
за свързаност”
ул.“Павел Милюков“ №2,
в ПИ 213, кв.407 по плана на
„Едноскатна дървена покривна конструкция над кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Братя
съществуващи гаражни клетки
Шкорпил” №2
в УПИ V-259, кв.681 по плана на
кв.”Ново село-изток”-гр.Сливен,
имот с идентификатор
„Еднофамилна жилищна сграда”
67338.522.259 по КК.
“Изпълнение на мерки по енергийна
ефективност във връзка с реализиране на
национална програма за енергийна ефективност
на многофамилни жилищни сгради на
, в УПИ І-„За КЖС, КОО и благотериторията на община Сливен - бл.8 вх. А,Б и В устрояване”, кв.610 по плана на
на кв.”Дружба”
кв.”Дружба” на гр.Сливен.

№ 336 от 21. 11. 2018 г.
“Преустройство на съществуващо таванско
помещение в жилище”,
№ 337 от 22. 11. 2018од.

№ 339 от 22. 11. 2018г.

№ 340 от 22. 11. 2018 г.

„Жилищна сграда” 67338.419.276 по КК

„Жилищна сграда”

в УПИ V-2940, кв.211 на местността
„Андреева чешма”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.415.653 по КК

“Автосервиз, автомивка и пункт за годишни
технически прегледи”

в УПИ ХІІ-„За кооперативен пазар”,
кв.382 по плана на кв. ”Ново село”,
гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.528.391 по КК.

“Преустройство на съществуващи помещения в
нощен клуб”

в УПИ ІІ -”За Кино”, кв.138 по плана
на кв.”Комлука” - гр.Сливен, сграда с
идентификатор 67338.153.1.1 по КК,
ул.„Генерал Скобелев” № 6.

“Триетажна многофамилна жилищна сграда”

в УПИ VІІІ-50, кв.220 по плана на
кв.”Клуцохор” на гр.Сливен,
ул.”Бдин” № 14, имот с
идентификатор 67338.541.50 по КК.

„Жилищна сграда с търговски обекти”
„Гараж”
“Изграждане на подземна кабелна мрежа за
оптична свързаност на базова станция на
„Теленор България“ЕАД”, находяща се в бл.12 вх.Б,

№ 341 от 22. 11. 2018г.
“Кафе - аперитив”

№ 342 от 23. 11. 2018г.
„Жилищна сграда - двуфамилна”
№ 343 от 23. 11. 2018г.

№ 344

обект с идентификатор
67338.550.61.1.9. по КК, находящ се
в УПИ ІІІ-61/стар пл.№5592/, кв.283
по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Мишо Тодоров” №6.
в УПИ V-190 „За КОО”, кв.437 по
плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен.
в УПИ VІІ, кв.75 по плана на
с.Самуилово, община Сливен
в УПИ ХІІІ-135, кв.14 по плана на
с.Струпец, община Сливен
попадащ в УПИ I, кв.221 на
кв.„Клуцохор” на гр.Сливен, сграда с
идентификатор 67338.541.19.2 по
КК.
в УПИ ІV-189 „За КОО”, кв.437 по
плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен,
имот с идентификатор
67338.530.189 по КК, ул.„Йосиф
Щросмайер”.
в УПИ VІІ-394, кв.281, местността
„Барутни погреби”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.418.425 по
в УПИ ХІІІ-276 /стар 2628/, кв.501 по
плана на м.„Лозарски връх” в
регулационните граници на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор

„Заведение за бързо хранене”
№ 338 от 22. 11.2018г.

сграда с идентификатори
67338.524.46 и 47 по КК, попадаща в
кв.594 по плана на ЖК”Сини
камъни”, гр.Сливен.

„Преустройство на съществуващ търговски
обект в гараж”,

„Навес за селскостопанска техника”

№ 329 от 09. 11. 2018 г.

на УПИ VІ „За жилищно
строителство” в кв.152 по плана на
ЦГЧ-гр.Сливен, ул.”Одрин” бл.13,
имот с идентификатор 67338.531.71.
в УПИ VІ-207, кв.37 по плана на
кв.”Речица”, гр.Сливен, ул.”Здравец”
№1

в ПИ № 001758, м.„Казлача”,
землище на с.Глуфишево, община
Сливен, отреден за „База за
селскостопанска дейност”
в УПИ VІІІ-128, кв.30 по плана на
с.Калояново, община Сливен
в УПИ VІІІ-82 /стар 1860/, кв.208,
местността „Дюлева река”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.416.82
обект с идентификатор
67338.532.29. 3.10 по КК, попадащ в
УПИ VІ-29, кв.120 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Софроний Врачански”
№17.

№ 325 от 05. 11. 2018 г.

№ 326 от 05. 11. 2018 г.

в НУПИ 3536, кв.263,
м.„Гюргюнлюка”, СО „Изгрев”,
землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.414.133 по КК
в УПИ ІХ-129, кв.17 по плана на
с.Злати войвода, община Сливен, ПИ
с идентификатор 30990.501.129 по
КК
в ПИ с идентификатор 32915.2.578
по КК, землище на с.Ичера, община
Сливен

в ПИ № 096200 - отдел 53 „г”, в
„Автоматична пожаронаблюдателна станция”
землището с.Бяла, община Сливен
„Въвеждане на мерки за достъпност на спирките
от МГОТ” - 143 бр. спирки на територията на
на територията на гр.Сливен в
гр.Сливен
терени общинска собственост

№ 322 от 30. 10. 2018 г.

№ 324 от 01. 11. 2018год.

Местонахождение

в НУПИ 3533, кв.264, местността
„Гюргюнлюка”, СО „Изгрев”,
землището на гр.Сливен урбанизирана територия, ПИ с
идентификатор 67338.414.131 по КК

от 26. 11. 2018г.

№ 345 от 26. 11. 2018г.

№ 346 от 26. 11. 2018 г.

№ 347 от 26. 11. 2018 г.

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

“Реконструкция и пристройка на съществуваща
жилищна сграда”

„Гараж със склад и офис” цех за разфасовка на
месо”.

в ПИ 67338.98.51 по КК с НТП „за
хранително-вкусова промишленост”,
м.”Аркара коруч”, землище на
гр.Сливен, отреден „за

№ 348 от 26. 11. 2018год.
„Обособяване на два самостоятелни обекта в
съществуващ банков офис”,
№ 349 от 26. 11.2018г.

№ 350 от 26. 11. 2018г.

№ 351 от 27. 11. 2018 г.

№ 352 от 23. 11. 2018 г.

“Тераса към съществуващо жилище”,
“Изграждане на подземна кабелна мрежа
за оптична свързаност на базова станция на
„Теленор България“ЕАД”

№ 353 от 27. 11. 2018г.
„Еднофамилна жилищна сграда”
№ 354 от 27. 11. 2018г.

„Фтоволтаична централа до 30 кW”

№ 355 от 30. 11. 2018 г.
“Текущ ремонт на съществуваща сграда”
№ 356 от 30 .11. 2018г.
„Къща за гости” - етапно изпълнение,
№ 357 от 30. 11.2018г.
„Ограда”

„Вилна сграда”

в УПИ ІІІ-316 /стар 2481/, кв.288 по
плана на местн. „Лозарски връх”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.418.316 по КК

№ 362 от 06. 12. 2018 г.
„Фотоволтаична централа до 30 кWр”
№ 363 от 06. 12. 2018 г.
„Фотоволтаична централа до 30 кWр”
“Реконструкция и преустройство в „Център за
обществена подкрепа” и „Дневен център за
подкрепа на деца с множествени увреждания и
техните семейства” на съществуваща сграда”, в
„Покривна фотоволтаична централа с мощност
до 30кW”

“Еднофамилна жилищна сграда и гараж”

в УПИ VІІ-292, кв.86 по плана на
кв.”Речица”, гр.Сливен, ул.”Атанас
Николов” №8, имот с идентификатор
67338.701.292 по КК

№ 367 от 17. 12. 2018 г.
“Пристройка към съществуваща автомивка”
„Склад за инвентар”

№ 369 от 18. 12. 2018 г.
„Фотоволтаична централа до 30 кWр”
„Разширение на съществуваща кравеферма пристройка”

№ 371 от 18. 12. 2018 г.

№ 372 от 20. 12. 2018г.

№ 373 от 20. 12. 2018 г.

№ 374 от 27. 12. 2018г.

№ 374 от 27. 12. 2018г.
№ 375 от 28. 12. 2018г.

№ 376 от 31. 12. 2018г.

№ 377 от 31. 12. 2018г.

№ 378 от 31. 12. 2018г.

№ 379 от 31. 12. 2018г.

в УПИ VІ-628, кв.50 по плана на
с.Ковачите, община Сливен, ПИ с
идентификатор 37530.502.628 по КК
в УПИ VІІІ-129, кв.17 по плана на
с.Злати войвода, община Сливен, ПИ
с идентификатор 30990.501.628 по
КК

УПИ І-„За училище” кв.249 по плана
на кв.“Клуцохор“, гр.Сливен,
ул.”Баба Тонка” № 44.
в УПИ ІІ-„За газстанция и автомивка”,
кв.583 по плана на ЖК”Сини
камъни”, гр.Сливен

№ 366 от 17. 12. 2018 г.

№ 370 от 18. 12. 2018 г.

в УПИ ХІХ-4089, кв.511, местн.
„Лозарски връх”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.419.312 по КК
на ПИ № 000085, ПИ Х по
Парцеларен план на Стопански двор
в землището на с.Самуилово,
община Сливен

в УПИ ХІІ-386, кв.25 по плана на
с.Чинтулово, община Сливен, ПИ с
идентификатор 81387.501.386 по КК

№ 361 от 06. 12. 2018г.

№ 368 от 18. 12. 2018г.

в УПИ VІ-22, кв.352 по плана на
кв.”Ново село”, гр.Сливен,
ул.”Аргира Жечкова” №9, имот с
идентификатор 67338.520.22 по КК.
в УПИ ХІІІ, кв.27 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен.
сграда с идентификатора
67338.505.89.1 по КК, попадаща в ПИ
89 /стар пл.№ 844/, кв.36 на
кв.”Комлука”- гр.Сливен,
ул.„Чаталджа” № 14.

„Жилищна сграда”

№ 360 от 06. 12. 2018г.

№ 365 от 13. 12. 2018г.

в УПИ IV, кв.11 по плана на
„Промишлена зона” , гр.Сливен

„Гараж и покрито паркомясто”

“Сграда за търговия и обществено обслужване“

№ 364 от 13. 12. 2018г.

в УПИ І–“За жилищно строителство”,
кв.326 по плана на кв.”Република”,
гр.Сливен, обект с идентификатор
67338.516.242.1.2 по КК.

в УПИ VІІІ-25, „За търговия и
обществено обслужване”, кв.4 по
плана на кв.”Надежда” на гр.Сливен,
имот с идентификатор 67338.607.25
по КК, ул.”Трайчо Китанчев” № 21.
в УПИ VІІ-57, кв.5 по плана на
с.Биково, община Сливен

№ 358 от 04. 12. 2018 г.

№ 359 от 06. 12. 2018 г.

Местонахождение

обекти с идентификатори
67338.550.62.2.48 и 49 по КК,
попадащи в УПИ V- „За жилищно
строителство и подземни гаражи”,
кв.283 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Д-р Константин Стоилов” №1.
в УПИ І–106, кв.435 по плана на
кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Йосиф
Щросмайер” №34.

„Навес - покрито паркомясто и склад за
инвентар”
“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.43 на
кв.”Даме Груев”
“Предприятие за месодобив и месопреработка с
магазин за продажба на месо – пристройка,
преустройство и реконструкция на
съществуващи сгради”

в УПИ ІV-21, кв.120 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Г.С.Раковски” №78,
имот с идентификатор 67338.532.21
по КК.
в УПИ VІ-91, кв.11 по плана на
с.Старо село, община Сливен
в НУПИ 4637, кв.344, местността
„Дълбоки дол”, СО „Изгрев”,
землището на гр.Сливен урбанизирана територия, ПИ с
идентификатор 67338.412.304 по КК
в ПИ № 038049, землището на
с.Трапоклово, община Сливен с НТП
„За кравеферма”
в УПИ ІХ-52, /стар 2561/, кв.290,
местността „Лозарски връх”, СО
„Изгрев”, землището на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.419.52 по
КК

в УПИ І-„За комплексно жилищно
строителство и трафопост”, кв.471,
кв.”Даме Груев”,гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.544.5 по КК

в ПИ с идентификатор 67338.865.19
по КК в м.”Кованлъка”, землище на
кв.”Речица”, гр.Сливен
в УПИ ІІІ-70, кв.433 по плана на
„Покривна фотоволтаична централа с мощност кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Роза
5кW”
Люксембург” №32.
в УПИ ІІІ-70, кв.433 по плана на
„Покривна фотоволтаична централа с мощност кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Роза
5кW”
Люксембург” №32.
в регулационните граници на
„Реконструкция мрежа НН от ТП„КЗС“
с.Трапоклово, община Сливен
в УПИ ІV-23, отреден „За обществено
обслужване”, кв.74 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” 67338.606.47 по КК
в УПИ VІІІ-23, отреден „За
обществено обслужване”, кв.74 по
плана на Промишлена зона,
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” гр.Сливен, ПИ 67338.606.48 по КК
в УПИ ІХ-23, отреден „За обществено
обслужване”, кв.74 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” 67338.606.49 по КК
в УПИ Х-23, отреден „За обществено
обслужване”, кв.74 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” 67338.606.50 по КК

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

№ 380 от 31. 12. 2018г.

№ 381 от 31. 12. 2018г.

№ 382 от 31. 12. 2018г.

№ 383 от 31. 12. 2018г.

№ 384 от 31. 12. 2018г.

№ 385 от 31. 12. 2018г.

№ 386 от 31. 12. 2018г.

№ 387 от 31. 12. 2018г.

№ 388 от 31. 12. 2018г.

№ 389 от 31. 12. 2018г.

№ 390 от 31. 12. 2018г.

№ 391 от 31. 12. 2018г.

№ 392 от 31. 12. 2018г.

№ 393 от 31. 12. 2018г.

№ 394 от 31. 12. 2018г.

№ 395 от 31. 12. 2018г.

№ 396 от 31. 12. 2018г.

№ 397 от 31. 12. 2018г.

№ 398 от 31. 12. 2018г.

№ 399 от 31. 12. 2018г.

№ 400 от 31. 12. 2018г.

№ 401 от 31. 12. 2018г.

№ 402 от 31. 12. 2018г.

№ 403 от 31. 12. 2018г.

№ 404 от 31. 12. 2018г.

№ 405 от 31. 12. 2018г.

№ 406 от 31. 12. 2018г.

№ 407 от 31. 12. 2018г.

№ 408 от 31. 12. 2018г.

№ 409 от 31. 12. 2018г.

Възложител

Обект

Местонахождение

в УПИ ХІ-23, отреден „За обществено
обслужване”, кв.74 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” 67338.606.51 по КК
в УПИ ХІІ-23,24 отреден „За
обществено обслужване”, кв.74 по
плана на Промишлена зона,
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” гр.Сливен, ПИ 67338.606.52 по КК
в УПИ V-24, отреден „За обществено
обслужване”, кв.74 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” 67338.606.53 по КК
в УПИ ХІІІ-24 отреден „За
обществено обслужване”, кв.74 по
плана на Промишлена зона,
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” гр.Сливен, ПИ 67338.606.54 по КК
в УПИ ХІV-24, отреден „За
обществено обслужване”, кв.74 по
плана на Промишлена зона,
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” гр.Сливен, ПИ 67338.606.55 по КК
в УПИ ХV-24 отреден „За обществено
обслужване”, кв.74 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” 67338.606.56 по КК
в УПИ ХVІ-24, отреден „За
обществено обслужване”, кв.74 по
плана на Промишлена зона,
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” гр.Сливен, ПИ 67338.606.57 по КК
в УПИ VІ-25 отреден „За обществено
обслужване”, кв.74 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” 67338.606.58 по КК
в УПИ ХVІІ-25, отреден „За
обществено обслужване”, кв.74 по
плана на Промишлена зона,
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” гр.Сливен, ПИ 67338.606.59 по КК
в УПИ ХVІІІ-25 отреден „За
обществено обслужване”, кв.74 по
плана на Промишлена зона,
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” гр.Сливен, ПИ 67338.606.60 по КК
в УПИ ХІХ-25, отреден „За
обществено обслужване”, кв.74 по
плана на Промишлена зона,
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” гр.Сливен, ПИ 67338.606.61 по КК
в УПИ ХХ-25,26 отреден „За
обществено обслужване”, кв.74 по
плана на Промишлена зона,
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” гр.Сливен, ПИ 67338.606.62 по КК
в УПИ VІІ-26, отреден „За
обществено обслужване”, кв.74 по
плана на Промишлена зона,
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” гр.Сливен, ПИ 67338.606.63 по КК
в УПИ ХХІ-26 отреден „За
обществено обслужване”, кв.74 по
плана на Промишлена зона,
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” гр.Сливен, ПИ 67338.606.64 по
в УПИ ХХІІ-26, отреден „За
обществено обслужване”, кв.74 по
плана на Промишлена зона,
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” гр.Сливен, ПИ 67338.606.65 по КК
в УПИ ХХІІІ-26 отреден „За
обществено обслужване”, кв.74 по
плана на Промишлена зона,
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” гр.Сливен, ПИ 67338.606.66 по КК
в УПИ ХХІV-26, отреден „За
обществено обслужване”, кв.74 по
плана на Промишлена зона,
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” гр.Сливен, ПИ 67338.606.67 по КК
в УПИ ХХV-26 отреден „За
обществено обслужване”, кв.74 по
плана на Промишлена зона,
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” гр.Сливен, ПИ 67338.606.68 по КК
в УПИ І-27, отреден „За обществено
обслужване”, кв.75 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” 67338.606.69 по КК
в УПИ VІІІ-27 отреден „За
обществено обслужване”, кв.75 по
плана на Промишлена зона,
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” гр.Сливен, ПИ 67338.606.70 по КК
в УПИ ІХ-27, отреден „За обществено
обслужване”, кв.75 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” 67338.606.71 по КК
в УПИ Х-27 отреден „За обществено
обслужване”, кв.75 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” 67338.606.72 по КК
в УПИ ІV-30, отреден „За обществено
обслужване”, кв.75 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” 67338.606.73 по КК
в УПИ ХІ-30 отреден „За обществено
обслужване”, кв.75 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” 67338.606.74 по КК
в УПИ ХІІ-30, отреден „За
обществено обслужване”, кв.75 по
плана на Промишлена зона,
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” гр.Сливен, ПИ 67338.606.75
в УПИ ХІІІ-30,31 отреден „За
обществено обслужване”, кв.75 по
плана на Промишлена зона,
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” гр.Сливен, ПИ 67338.606.76 по КК
в УПИ V-31, отреден „За обществено
обслужване”, кв.75 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” 67338.606.77 по КК
в УПИ ХІV-31 отреден „За
обществено обслужване”, кв.75 по
плана на Промишлена зона,
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” гр.Сливен, ПИ 67338.606.78 по КК
в УПИ ХV-31, отреден „За
обществено обслужване”, кв.75 по
плана на Промишлена зона,
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” гр.Сливен, ПИ 67338.606.79 по КК
в УПИ ХVІ-31 отреден „За
обществено обслужване”, кв.75 по
плана на Промишлена зона,
“Магазин за цветя и други нехранителни стоки” гр.Сливен, ПИ 67338.606.80 по КК

2019г.
№ 1от 02. 01. 2019год.

“Изпълнение на мерки по енергийна
в УПИ ІІІ-„За КЖС, КОО, търговия и
ефективност във връзка с реализиране на
подземни гаражи”, кв.219 на
национална програма за енергийна ефективност
кв.”Клуцохор” - гр.Сливен, имот с
на многофамилни жилищни сгради на
идентификатор 67338.541.13 по КК.
територията на община Сливен - бл.17 на
кв.”Клуцохор” в гр.Сливен,

№ 2 от 03. 01. 2019 год.

„Тераси” към бл.19 на кв.”Република”,
гр.Сливен,

УПИ І–“За жилищно строителство”,
кв.326 на кв.”Република”, гр.Сливен,
сграда с идентификатор
67338.516.243 по КК.

№ 3 от 03. 01. 2019год.

„Еднофамилна жилищна сграда”

в УПИ ХVІ-179, кв.445 по плана на
кв.”Ново село”, гр.Сливен,
бул.”Христо Ботев” №4, имот с
идентификатор 67338.530.179

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Обект

Местонахождение

№ 4 от 10. 01. 2019год.

“Пристройка и надстройка към съществуваща
жилищна сграда”

в УПИ ХV–117, кв.378 по плана на
кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Братя
Шкорпил” №32

№ 5 от 10. 01. 2019г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХХ-289, кв.72 в местността
”Орта синур”, СО„Изгрев”, гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.406.289

№ 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”

в УПИ І-6768, кв.323, местн.
„Моллова гора”, СО „Изгрев”,
землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.409.150 по КК

„Вилна сграда” и „Склад за инвентар”

в УПИ ІV-3524, кв.264, местността
„Барутни погреби”, СО „Изгрев”,
землище гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.414.111

№ 10 от 16. 01. 2019г.

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

в УПИ ІІ-„За училище”, кв.588 по
плана на ЖК”Сини камъни”
гр.Сливен, сграда с идентификатор
67338.524.33.1 по КК.

№ 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”

в УПИ ІІ-3966, кв.502, местността
„Лозарски връх”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.419.280 по КК

№ 15 от 21. 01. 2019г.

„Преустройство на GSM/UMTS приемопредавателна станция „Злати войвода”,
SLV0042.А002”,

находяща се в ПИ с идентификатор
30990.220.24, м.„Пелит бунар” по КК
на землището на с.Злати войвода,
община Сливен

№ 16 от 23. 01. 2019год.

„Преустройство на тавански помещения в
жилищни”

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”

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.

№ 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”

в УПИ ХІ, кв.10а по плана на
Промишлена зона,гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.601.281 по КК

№ 26 от 14. 02. 2019г.

“Пристройка за разширение на съществуваща
производствено-складова сграда”

в УПИ ХІІ-„За складова база за
хранителни и нехранителни стоки”,
кв.17 на Промишлена зона,
гр.Сливен.

№ 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

блок №6 в кв.”Даме Груев”,
гр.Сливен

№ 28 от 15. 02. 2019 год.

“Ограда”

№29 от 15. 02. 2019год.

„Склад и навес за инвентар”

№ 30 от 18. 02. 2019год.

„Склад за инвентар”

в УПИ ХVІІ-334, кв.24 по плана на
с.Гавраилово, община Сливен, ПИ с
идентификатор 14275.501.701 по КК

№ 31 от 18. 02. 2019 год.

„Гараж и навес”

в УПИ ХVІ-64, кв.5 по плана на
с.Тополчане, община Сливен

№ 32 от 18. 02. 2019 год.

„Изграждане и оборудване на сондажен
кладенец”

в УПИ XI, кв.10а по плана на
„Промишлена зона”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.601.281 по КК.

№ 33 от 19. 02. 2019 год.

„Остъкляване на тераси и лек сенник към
апартамент”,

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”

в УПИ ІІІ-450, кв.242, м.„Андреева
чешма”, СО „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.415.450 по КК

№ 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”

в УПИ І кв.282 на ЦГЧ - гр.Сливен,бул.
”Цар Освободител” №24, обект с
идентификатор 67338.550.38.1.1 по
КК

№ 38 от 27. 02. 2019г.

„Склад за готова продукция”

в УПИ ІІ кв.37 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.605.182 по КК

№ 9 от

15. 01. 2018год.

Възложител

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 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 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

на ПИ 108, образуващ УПИ ХХV108,109, 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 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
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№ 39 от 28. 02. 2019г.

„Монтаж на система за утилизиране на отпадна
топлина в съществуваща лаборатория за
инфузионни разтвори”

в УПИ І-12, кв.169 по плана на
кв.”Клуцохор”, гр.Сливен

№ 40 от 28. 02. 2019 г.

„Изграждане на обслужваща улица между кв.70
и кв.71 по плана на ЦГЧ на гр.Сливен”

в регулационните граници на
гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.513.1, ул.”Верила”

№ 41 от 06. 03. 2019 год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

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

№ 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”

в УПИ VІ-1428, кв.15, м. „Хисарлъка”,
СО„Изгрев”, землище на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.401.431
по КК

№ 46 от 06. 03. 2019год.

„Винарска изба”

в ПИ № 002154, м.„Средната
пътека”, землище на с.Глушник,
община Сливен

№ 47 от 07. 03. 2019г.

“Магазин за промишлени стоки и аптека”

в УПИVІ - „За КОО”, кв.486 по плана
на кв.”Даме Груев”, гр.Сливен, ПИ
67338.563.229 по КК

№ 48 от 12. 03. 2019г.

№ 49 от 13. 03. 2019 год.

№ 50 от 13. 03. 2019год.

„Монтаж на светофарна уредба на пешеходните
в регулационните граници на ЦГЧ на
пътеки на кръстовище на бул.”Цар Симеон” и
гр.Сливен;
бул.”Цар Освободител”,
в ПИ № 048065, местн. „Горна ада”,
„Два пункта за варене на ракия - преустройство землището на с.Самуилово, община
на съществуваща сграда”
Сливен, с НТП „Казан за варене на
ракия
в УПИ ХVІІІ-620, кв.18 по плана на
„Жилищна сграда”
с.Самуилово, община Сливен

№ 51 от 13. 03. 2019год.

„Вилна сграда”

в УПИ V-147 /стар 9224/, кв.229,
местността „Дюлева река”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.417.147 по КК

№ 52 от 15. 03. 2019 год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в НУПИ 6582, кв.480, местността
„Моллова гора”, СО „Изгрев”,
землището на гр.Сливен урбанизирана територия, ПИ с
идентификатор 67338.408.51

№ 53 от 15. 03. 2019 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІV-571, кв.46 по плана на
с.Гавраилово, община Сливен, ПИ с
идентификатор 14275.502.571 по КК

№ 54 от 15. 03. 2019 г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІ-73, кв.8 по плана на
с.Бинкос, община Сливен

№ 55 от 18 03. 2019г.

“Автомивка”

в УПИ LХІ – „за автосалон и
автосервиз” , кв.14 на Промишлена
зона, гр.Сливен, ПИ 67338.602.184
по Кадастралната карта

№ 56 от 18. 03. 2019год.

№ 57от 18. 03. 2019год.

“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.22 на
ЖК”Българка” в гр.Сливен,
“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.26 на
ЖК”Българка” в гр.Сливен,

сграда с идентификатор
67338.525.133.1 по КК, попадаща в
кв.572 по плана на ЖК”Българка”,
гр.Сливен.

сграда с идентификатори
67338.525.143.1, 2, 3 и 4 по КК,
попадаща в кв.575 по плана на
ЖК”Българка”, гр.Сливен.

№ 58 от 20. 03. 2019 год.

„Преустройство на апартаменти в съществуваща
жилищна сграда”

в УПИ VІ-64, кв.292 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Димитър Добрович”
№30 вх.А ап.1 и ап.2, обекти с
идентификатори 67338.549.64.1.1 и
67338.549.64.1.2 по КК

№ 59 от 21. 03. 2019год.

„Ограда”

в УПИ І-140 /стар 3627/, кв.263,
местността „Гюргюнлюка”, СО
„Изгрев”, землището на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.414.140
от КК

№ 60 от 21. 03. 2019год.

„Православен параклис”

в УПИ ХІV - „За църква”, кв.3 по
плана на с.Бинкос, община Сливен

№ 61 от 21. 03. 2019 год.

„Магазин за нехранителни стоки” като първи
етап от обект “Жилищна сграда”

в УПИ VІ-9, кв.197 на кв.„Клуцохор” гр.Сливен, ул.„Георги Икономов” №
27, имот с идентификатор
67338.545.9

№ 62 от 22. 03. 2019 год.

“Многофамилна жилищна сграда”

в УПИ ХІХ-176, кв.445 по плана на
кв.”Ново село”, гр.Сливен,
бул.”Христо Ботев” №10, имот с
идентификатор 67338.530.176 по КК.

№ 63 от 25. 03. 2019г.

„Навес”

в УПИ ІІІ - „За дизелова централа”,
кв.34 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен

№ 64 от 25. 03. 2019г.

“Два склада и навес за метални изделия”

в УПИ ІХ-„За предприятие за
производство на отливки и
машиностроителни изделия”, кв.21
по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ 67338.603.58 по КК

„Разширение на пречиствателна станция за
отпадни води на „Миролио”ЕАД”

в УПИ V-„За произв. и складова
дейност”, кв.22 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.603.269

№ 65 от 27. 03. 2019г.

№ 66 от 27. 03. 2019г.

№ 67 от 27. 03. 2019г.

Изпълнение на мерки по енергийна
сграда с идентификатори
ефективност във връзка с реализиране на
национална програма за енергийна ефективност 67338.524.16 и 17 по КК, попадаща в
УПИ II, кв.589 по плана на ЖК”Сини
на многофамилни жилищни сгради на
камъни”, гр.Сливен
територията на община Сливен бл.15 на
ЖК”Сини камъни” в гр.Сливен,

„Тераса” към бл.29,

№ 68 от 28. 03. 2019год.

„Жилищна сграда”

№ 69 от 28. 03. 2019год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 70 от 28. 03. 2019год.

„Вилна сграда” землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатори 67338.416: 242, 243 и 244

находящ се в УПИ І – “За жилищно
строителство и гаражи”, кв.325 на
кв.”Република”, гр.Сливен, сграда с
идентификатор 67338.516.213 по КК.
в УПИ ХІХ-240, кв.16 по плана на
с.Тополчане, община Сливен
в УПИ VІ-341, кв.48 по плана на
с.Самуилово, община Сливен
в УПИ ІІІ-242,243,244 /стар
2033,2034,2035/, кв.204, местността
„Дюлева река”, селищно
образувание „Изгрев”,
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№ 71 от 01. 04. 2019г.

„Магазин за промишлени стоки”

в УПИ І-„За търговия и обществено
хранене”, кв.14 на кв.„Надежда” гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.607.199 по КК.

№ 72 от 02. 04. 2019г.

„Преустройство и пристройка на съществуващ
търговски обект в супермаркет с аптека и кафе”

в УПИ ІV кв.632 на кв.„Дружба” гр.Сливен, бул.”Бургаско шосе” 61,
ПИ с идентификатор
67338.560.184.1

„Ограда”

на УПИ І –„За обществено
обслужване”, кв.239 по плана на
кв.”Клуцохор” на гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.537.207 по КК.

№ 74 от 03. 04. 2019г.

“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.1 на
кв.”Клуцохор” в гр.Сливен,

в УПИ І-„За КЖС, търговия, услуги,
ПГи ТП”, кв.190 по плана на
кв.”Клуцохор” на гр.Сливен.

№ 75 от 04. 04. 2019год.

„Площадка за силаж”

в ПИ № 001758 /образуван от ПИ №
№ 001752 и 001745 /, бивш
стопански двор в м.„Казлача”,
землище на с.Глуфишево, община
Сливен, отреден за „База за
селскостопанска дейност”

№ 76 от 04. 04. 2019год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 77 от 04. 04. 2019год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 78 от 04. 04. 2019год.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

в УПИ ІV - „За промишлена и
складова дейност”, кв.12 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.601.151 по КК

№ 79 от 04. 04. 2019год.

„Пристройка към вилна сграда”

в УПИ VІІІ-137, /стар 4537/, кв.349,
местността „Сухата чешма”, СО
„Изгрев”, землището на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.413.137
по КК

№ 73 от 03. 04. 2019г.

№ 80 от 04. 04. 2019г.

№ 81 от 05. 04. 2019год.
№ 82 от 05. 04. 2019год.

№ 83 от 08. 04. 2019г.

Възложител

в НУПИ 322 /стар 3228/, кв.249,
м.„Сухата чешма”, СО „Изгрев”,
землище на гр.Сливен урбанизирана територия, ПИ с
идентификатор 67338.415.322
в УПИ ХІХ-989, кв.120, с.Желю
войвода, община Сливен

в УПИ ХХХІІІ - „За складова база”,
„Склад за вино - пристройка към съществуваща кв.21 по плана на Промишлена зона,
складова сграда”
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.603.399
в УПИ ХІ, кв.15 по плана на
„Жилищна сграда”
с.Калояново, община Сливен
в УПИ ІІ-524, кв.54 по плана на
„Жилищна сграда”
с.Тополчане, община Сливен
в УПИ ІІІ-166, кв.82 по плана на
кв.”Комлука”, гр.Сливен, имот с
“Жилищна сграда”
идентификатор 67338.502.166 по КК,
ул.”Булаир” № 59а

№ 84 от 09. 04. 2019г.

„Преустрайство на съществуваща автомивка в
магазин за хранителни стоки”

в УПИ VІІІ-13, кв.527 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Гео Милев” №2а.

№ 85 от 09. 04. 2019год.

„Гараж”

в УПИ ХV-185, кв.37 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.605.379 по КК,
с НТП „За обществено обслужване”

№ 86 от 09. 04. 2019год.

„Гараж”

в УПИ ХІV-185, кв.37 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.605.380 по КК,
с НТП „За обществено обслужване”

№ 87 от 09. 04. 2019год.

„Гараж”

в УПИ ХІІІ-185, кв.37 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.605.381 по КК,
с НТП „За обществено обслужване”

№ 88 от 09. 04. 2019год.

„Гараж”

в УПИ ХІІ-185, кв.37 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.605.382 по КК,
с НТП „За обществено обслужване”

№ 89 от 09. 04. 2019год.

„Гараж”

в УПИ ХІ-185, кв.37 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.605.383 по КК,
с НТП „За обществено обслужване”

№ 90 от 09. 04. 2019год.

„Гараж””

№ 91 от 09. 04. 2019год.

„Детска площадка за деца от 3 до 12 години”

№ 92 от 10. 04. 2019г.

№ 93 от 12. 04. 2019год.

№ 94 от 12. 04. 2019год.

№ 95 от 12. 04. 2019год.

№ 96 от 15. 04. 2019г.

№ 97 от 15. 04. 2019год.

№ 98 от 18. 04. 2019год.
№ 99 от 18. 04.
2019год.

№ 100 от 18. 04. 2019г.

№ 101 от 18. 04.
2019год.

„Комплексна автоснабдителна станция за
светли горива и пропан-бутан”

в УПИ ІХ-185, кв.37 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.605.378 по КК,
с НТП „За производство на мет.
изделия и площадка за технически
газове
в УПИ ІХ -„За кооперативен пазар”,
кв.586 по плана на ЖК”Сини
камъни”, гр.Сливен
в УПИ ХІХ, кв.23 на Промишлена
зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.603.354 по КК

„Светофарна уредба на уличното кръстовище на ”, в регулационните граници на ЦГЧ,
бул.”Цар Симеон” и бул.”Цар Освободител
гр.Сливен.

Преместваем обект - сенник

“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.8 на
ул.”Антон Иванов” в гр.Сливен,.
„Клуб–сладкарница и лекарски кабинет като
пристройка към двуетажна нежилищна сграда”

ПИ с идентификатор 67338.528.391
по КК УПИ ХІІ-„За кооперативен
пазар”, кв.382 по плана на кв.”Ново
село”, гр.Сливен
сграда с идентификатор
67338.530.141.2 по КК, попадаща в
УПИ II, кв.437 по плана на кв.”Ново
село”, гр.Сливен
в УПИ VІІ-264, кв.742 по плана на
кв.”Ново село-изток”, гр.Сливен.

“Пътна връзка с бул.„Цар Симеон” за УПИ XIX – „За за УПИ XIX – „За комплексна
комплексна автоснабдителна станция”, кв.23 на автоснабдителна станция”, кв.23 по
Промишлена зона
плана на Промишлена зона, гр.Сливен
в УПИ ХІІ-644 /стар 2852/, кв.61 на
„Вилна сграда” и „Покрито паркомясто” – м.„Орта синур”, СО „Изгрев”,
етапно изпълнение
землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.406.644
в НУПИ ІХ-176, кв.14, с.Новачево,
„Текущ ремонт на съществуващи сгради”
община Сливен

„Навес за дървен материал”

в ПИ № 065215, /бивш стопански
двор/, землището на с.Тополчане,
община Сливен, отреден за „За
дърводелска работилница”

„Пристройка към склад за готова продукция”

в ПИ с идентификатор 67338.464.25
по плана на кв.„Дебелата кория”,
гр.Сливен, отреден „За предприятие
за детайли и изделия от метал и
дърво”

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж
№ 102 от 18. 04. 2019г.
№ 103 от 18. 04. 2019г.

№ 104 от 18. 04.
2019год.

Възложител

Обект

Местонахождение
в УПИ Х-128, кв.23 на с.Желю
войвода, община Сливен

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

„Благоустрояване по бул."Хаджи Димитър” от от о.т.839 до о.т.932 по плана на
о.т.839 до о.т.932 по плана на ЦГЧ на гр.Сливен ЦГЧ на гр.Сливен
„Водоснабдяване на бутикова винарска изба и
битова сграда в ПИ 049105 от сондажен землище с.Малко Чочовени, община
кладенец в ПИ 049101, м.”Кьосурлука”, Сливен
землище с.Малко Чочовени, община Сливен

№ 105 от 19. 04. 2019г.

„Модулна мандра” ”

в ПИ № 000058, местност
„Гробищата”, землище на
с.Николаево, община Сливен, с НТП
„Овцеферма

№ 106 от 19. 04. 2019г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ І-6768, кв.323, местност
„Моллова гора”, СО „Изгрев”,
землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.409.150 по КК

№ 107 от 23. 04. 2019 год.

№ 108 от 24. 04. 2019г.

№ 109 от 24. 04. 2019г.
№ 110 от 25. 04. 2019г.

„Сенник над лятна търговска площ към пред УПИ VІ - 43, кв.282 по плана на
заведение за обществено хранене - бирария”, ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Димитър
№2а.
Добрович”
в ПИ 67338.302.99 с НТП „за друг вид
производствен, складов обект”,
„Портиерна”
местност „Асеновско дефиле”,
землище на гр.Сливен
в УПИ ХVІ–5, кв.447 по плана на
“Преустройство на съществуващи търговски
кв.”Ново село”, гр.Сливен,
помещения в магазин за хранителни стоки”
ул.”Стефан Султанов” № 58.
в УПИ ХХІІ-226, кв.22 по плана на
„Жилищна сграда”
с.Селиминово, община Сливен
в УПИ VІІ-364 /стар 2557/, кв.290,
местността „Лозарски връх”,
селищно образувание „Изгрев”,
землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.419.364 по КК

№ 111 от 25. 04. 2019год.

„Жилищни сгради”

№ 112 от 02. 05. 2019г.

„Център за грижа
изостаналост”.

№ 113 от 02. 05. 2019г.

в УПИ ІХ-60 „За социални дейности”,
„Център за грижа за лица с психически кв.1 по плана на кв.”Ново селоразтройства”
изток”, гр.Сливен, имот с проектен
идентификатор 67338.522.328 по КК.

№ 114 от 03. 05. 2019г.

№ 115 от 03. 05. 2019г.

№ 116 от 08. 05. 2019год.
№ 117 от 08. 05. 2019год.

№ 118 от 09. 05. 2019г.

№ 119 от 10. 05. 2019год.

№ 120 от 10. 05. 2019год.

за

лица

с

в УПИ Х-60 „За социални дейности”,
умствена кв.1 по плана на кв.”Ново селоизток”, гр.Сливен", имот с проектен
идентификатор 67338.522.329 по КК

„Текущ ремонт на покрива на жилищна сграда УПИ Х-114, кв.318 на кв.”Република”,
и ремонт и преустройство на сграда от гр.Сливен, ул.”Абланово” №7, имот с
допълващото застрояване”
идентификатор 67338.516. 114
в НУПИ 4660, кв.378, местността
„Дълбоки дол”, СО „Изгрев”,
землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор
в УПИ ІV, кв.25 по плана на с.Камен,
„Жилищна сграда”
община Сливен
в УПИ ІV-97, кв.15 по плана на
„Жилищна сграда”
с.Глушник, община Сливен
в УПИ ХVІІІ-99, кв.122 по плана на
„Жилищна сграда с обекти за обществено ЦГЧ -гр.Сливен,ул.”Георги Гюлмезов”
обслужване”
№2а, имот с идентификатор
67338.532.990
на УПИ VІ-8 и VІІ-8, кв.4 по плана на
„Ограда”
с.Глушник
„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

„СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС”

№ 121 от 17. 05. 2019г.

„Покрити паркоместа за автомобили”

№ 122 от 17. 05. 2019г.

„Базова станция SLV0153.A000 „Chokoba”””

№ 123 от 17. 05. 2019год.

„Ограда”

№ 124 от 17. 05. 2019год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 125 от 17. 05. 2019год.

„Гараж и лятна кухня”

№ 126 от 17. 05. 2019г.

„Навес”

№ 127 от 17. 05. 2019год.

„Еднофамилна жилищна сграда”

№ 128 от 17. 05. 2019год.

“Преустройство на съществуващо жилище с
обособяване на два самостоятелни обекта”

№ 129 от 21. 05. 2019г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 130 от 21. 05. 2019г.

„Складова сграда”

№ 131 от 21. 05. 2019г.

„Жилищна сграда” и „Склад”

в ПИ с идентификатор 67338.303.143
по КК, местността „Карандила”,
землището на гр.Сливен
в УПИ V-165, кв.16 по плана на
с.Самуилово, общ. Сливен
на покрива на съществуваща сграда
в ПИ № 101007, местността „До
могилите”, землището на с.Чокоба,
община Сливен, с НТП „Стопански
двор
на УПИ Х-9 /стар пл.№3825/, кв.283,
местността „Барутни погреби”, СО
„Изгрев” в землището на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.420.9 по
КК
в УПИ ХІІІ-135, кв.14, с.Струпец,
община Сливен
в УПИ ХІ-206, кв.29 по плана на
с.Гавраилово, община Сливен, ПИ с
идентификатор 14275.501.206 по КК
в УПИ ІІІ - „За дизелова централа”,
кв.34 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен
в УПИ Х-340, кв.424 на кв.”Ново
село”, гр.Сливен, ул.”Алеко
Константинов” №13, имот с
идентификатор 67338.528.340
в УПИ І-„За КЖС, КОО, ТП и гаражи”,
кв.192 на кв.”Клуцохор” 6-В-1,
гр.Сливен.
в УПИ VІІ-419 /стар 1976 и 1977/,
кв.206 на м.„Дюлева река”, СО
„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ
67338.416.419
в УПИ ІV-„За ветеринарна
лечебница”, кв.88 по плана на
с.Крушаре, община Сливен
в УПИ ІІ-414, кв.50 по плана на
с.Стара река, община Сливен

№ 132 от 22. 05. 2019г.

“Газификация на „Център за грижи за лица с
психически разтройства”

в УПИ ІX - „За социални дейности”,
кв.1 по плана на кв.“Ново селоизток“, гр.Сливен.Сливен.

№ 133 от 23. 05. 2019год.

„Сграда със смесени функции”

в УПИ І-140, кв.44 на кв.”Комлука”,
гр.Сливен, ул.”Хан Аспарух” №14,
имот 67338.507.140 по КК.

№ 134 от 23. 05. 2019г.

“Газификация на „Център за грижа за лица с
умствена изостаналост” .

№ 135 от 27. 05. 2019 г.

№ 136 от 27. 05. 2019г.

№ 137 от 28. 05. 2019г.

в УПИ X - „За социални дейности”,
кв.1 по плана на кв.“Ново селоизток“, гр.Сливен
в УПИ І, кв.38 по плана на
„Бетонова комплектована трансформаторна
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
подстанция /БКТП/ 20/0,4кV - 1х630кVА”
идентификатор 67338.605.29 по
Кадастралната карта
„БКТП 20кV/0,4кV, 1х800кVА”, „Кабели 20кV” и в ПИ 67338.536.6, м.„Асеновско
„Кабел 1кV” за захранване на хлебозавод
дефиле”, землище на гр.Сливен,
„Хаджи Димитър”
бул.”Тракия” № 79
“Изграждане на оптични отклонения от
находяща се в УПИ I-„За ресторант и
опорната мрежа на „А1 България” до БС
магазин”, кв.28 на с.Калояново,
SLV0007 в с.Калояново”, Сливен
Община

№ 138 от 28. 05. 2019г.

„Жилищна сграда - пристройка с
преустройство”

в УПИ V-414, кв.28 по плана на
с.Мечкарево, община Сливен, ПИ с
идентификатор 47980.501.414 по КК

№ 139 от 28. 05. 2019г.

„Жилищна сграда-пристройка” и „Допълващо
застрояване”

в УПИ ІІ-176, кв.26 по плана на
с.Ичера, община Сливен, ПИ с
идентификатор 32915.501.176 по КК

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

№ 140 от 28. 05. 2019г.

„Вилна сграда – пристройка с преустройство”

№ 141 от 30. 05. 2019г.

„Социален център”

№ 142 от 30. 05. 2019г.

„Жилищна сграда - пристройка и надстройка”

№ 143 от 31. 05. 2019г.

„Жилищна сграда на два етажа”

№ 144 от 31. 05. 2019г.

„Вилна сграда”

№ 145 от 31. 05. 2019г.

„Навес над лятна търговска площ с летен барбюфет”

Местонахождение
в УПИ ІІ-3483, кв.265 на местността
„Андреева чешма”, СО „Изгрев”,
землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.414.329 по КК
в УПИ V-„За социален център”, кв.38
по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.60.303 по Кадастралната
карта
в УПИ ІІІ-216, кв.495 по плана на
кв.”Даме Груев”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.563.216 по
Кадастралната карта
в УПИ І-85, кв.66 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Райна Княгиня” №21,
имот с идентификатор 67338.514.85
по КК.
в УПИ ІХ-6 /стар 3823/, кв.283,
местността „Барутни погреби”,
селищно образувание „Изгрев”,
землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.420.6 по
в УПИ ХХVІІІ-340, кв.45 по плана на
с.Крушаре, община Сливен

„Масивна ограда”

в УПИ ІІ-96, кв.12 по плана на
с.Чинтулово, община Сливен, ПИ с
идентификатор 81387.501.96 по КК

„Двуфамилна жилищна сграда”

в УПИ ХІІІ-190, кв.395 по плана на
кв.”Ново село”, гр.Сливен,
бул.”Христо Ботев” № 46, имот с
идентификатор 67338.528.190 по КК.

№ 148 от 31. 05. 2019г.

“Преустройство на съществуващ магазин за
промишлени стоки в гараж за два леки
автомобила”

в УПИ ХV–8011, кв.436 по плана на
кв.”Ново село”, гр.Сливен,
ул.”Ген.Кирил Ботев”11.

№ 149 от 31. 05. 2019 г.

“Трисекционна жилищна сграда и гаражи

” в УПИ ІІ-„За жилищно строителство,
КОО и магазини”, кв.431 по плана на
кв.”Ново село”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.530.206 по КК.

№ 150 от 03. 06. 2019г.

„Модулна бензиностанция за светли горива”

в УПИ VІ-„За бензиностанция,
автомивка, ремонтна работилница и
офиси”, кв.22 на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.603.387 по КК

№ 146 от 31. 05. 2019год.

№ 147 от 31. 05. 2019год.

№ 151 от 05. 06. 2019год.

„Детска площадка за игра на деца от 3 до 12
години”

№ 152 от 05. 06. 2019г.

„Преустрайство и смяна предназначението на
офис в кафе - сладкарница”

в УПИ І -„За детска градина”, кв.191
по плана на кв.”Клуцохор”,
гр.Сливен
в УПИ ІІ-93, кв.162 по плана на ЦГЧ
на гр.Сливен, ул.”Йосиф
Щросмайер” №28, обект с
идентификатор 67338.531.93.3.3

№ 153 от 06. 06. 2019год.

„Фотоволтаична централа до 30 кW”

в УПИ ХІ - „За складова база”, кв.31а
по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.604.91 по КК

№ 154 от 07. 06. 2019год.

„Склад към търговски обект - пристройка с
преустройство”

в УПИ VІ-133, кв.12 по плана на
с.Блатец, община Сливен

№ 155 от 07. 06. 2019год.

„Жилищна сграда”

в УПИ VІ-55, кв.4 по плана на
с.Чинтулово, община Сливен, ПИ с
идентификатор 81387.501.55 по КК

№ 156 от 11. 06. 2019г.

„Реконструкция, преустройство и надстройка
на съществуваща жилищна сграда”

в УПИ ХІІ-134,135, кв.172 на
кв.„Клуцохор” на гр.Сливен, ул.”Хан
Крум” №36, ПИ с идентификатор
67338.543.135

№ 157 от 11. 06. 2019г.

“Реконструкция на покрива на жилищна
сграда”

в УПИ ХХVІ-126, /стар №2298/ кв.81
по плана на кв.”Комлука”, гр.Сливен,
ул.”Момина сълза” № 10, имот с
идентификатор 67338.502.126 по КК

№ 159 от 12. 06. 2019г.

преместваемо съоръжение LAFKA - павилион
за продажба на тютюневи изделия, вестници,
печатни издания, пакетирани хранителни
стоки, фишове за ТОТО, лото и други
лотарийни игри,

а УПИ ХІІІ-259, кв.126 по плана на
ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Алеко Богориди”
№18, имот с идентификатор
67338.514.259 по КК

№ 160 от 12. 06. 2019г.

№ 161 / 14. 06. 2019г.

№ 163 от 14. 06.
2019г.

№ 164 от 14. 06. 2019г.

№ 165 от 20. 06. 2019г.

№ 166 от 21. 06. 2019г.

№ 167 от 21. 06. 2019г.

„Ограда”

на УПИ IX-19 /стар ПИ 1494/, кв.210
по плана на кв.”Клуцохор” на
гр.Сливен, ул.”Солун” №7, имот с
идентификатор 67338.546.19 по КК.

„МКТТ 20/0,4кV и кабел 20кV в ПИ
67338.101.2”,„Кабел 1кV” и „Електромерно
табло

в ПИ 67338.97.5 по КК”, м.”Аркара
коруч”, землище на гр.Сливен

“Надстрояване на съществуваща едноетажна
жилищна сграда”

в УПИ VІІ-33, кв.291 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Генерал Гурко” №2,
имот с идентификатор 67338.549.33
по КК.

“Приемо-предавателна станция за глас и/или
данни №BS3783 А”

в УПИ ХХ-10, кв.157 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, бул.”Цар Освободител”
№17, сграда с идентификатор
67338.531.10.1 по КК

„Хладилна складова база и цех за
месопреработка”

в ПИ 67338.800.1 по КК, местност
„Драката”, землище на кв.”Речица”,
гр.Сливен.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

„Жилищна сграда”

в УПИ VІ-696, кв.49 по плана на
с.Ковачите, община Сливен, ПИ с
идентификатор 37530.502.731 по КК
в УПИ V-684, кв.79 по плана на
с.Тополчане, община Сливен
в УПИ VІІ-25, /стар 2065/, кв.201 в
местност „Дюлева река” на
СО„Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.417.25 по КК

№ 168 от 21. 06.
2019год.

„Вилна сграда - пристройка”

№ 169 от 21. 06. 2019год.

в ПИ с идентификатор 67338.177.54
„Преустройство на предприятие за
по КК на кв.„Дебелата кория”,
производство на велпапе в логистичен център”,
гр.Сливен, бивш стопански двор

№ 170 от 21. 06.
2019год.

„Логистичен център - пристройки”

в ПИ с идентификатор 67338.177.54
по КК на кв.„Дебелата кория”,
гр.Сливен, бивш стопански двор

№ 171 от 21. 06. 2019год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХХІV-194, кв.20 по плана на
с.Селиминово, община Сливен

№ 172 от 21. 06.
2019год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в НУПИ 6920, кв.327, местността
„Моллова гора”, СО „Изгрев”,
землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.409.297 по КК

№ 173 от 24. 06. 2019г.

„Тераса” към бл.30, на кв.”Република”,
гр.Сливен

находящ се в УПИ І – “За жилищно
строителство”, кв.326 на
кв.”Република”, гр.Сливен, сграда с
идентификатор 67338.516.218 по КК.

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

№ 174 от 25. 06.
2019год.

№ 175 от 28. 06. 2019г.

№ 176 от 02. 07. 2019г.

№ 177 от 04. 07. 2019год.

№ 178 от 04. 07. 2019г.

№ 179 от 04. 07. 2019г.

№ 180 от 08. 07. 2019г.

№ 181 от 10. 07. 2019год.

№ 182 от 10. 07. 2019год.

Възложител

Обект

„Склад за профили за алуминиева дограма пристройка”
“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.21 на ЖК”Българка”
“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.10 на ЖК”Сини камъни”

Местонахождение
в УПИ LХХХVІ - „За търговия и
производствена дейност”, кв.22 на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.603.390
сграда с идентификатор
67338.525.124 по КК, попадаща в
УПИ II, кв.569 по плана на
ЖК”Българка”, гр.Сливен.

сграда с идентификатори: 67338.523.
88. 1, 2 и 67338.523.89.1, 2 по КК,
попадаща в УПИ I, кв.587 по плана на
ЖК”Сини камъни”, гр.Сливен.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІХ-332 /стар 2823/, кв.63,
местността „Орта синур”, СО
„Изгрев”, землището на гр.Сливен,
ПИ с идентификатори 67338.406.332
по КК

“Ограда”

на УПИ ХХVІ кв.23 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.603.407 по КК

в УПИ I-27, кв.75 по плана на
„БКТП 20кV/0,4кV, 1х800кVА” и „Кабели 20кV” Промишлена зона на гр.Сливен, ПИ с
за захранване на БКТП.
идентификатор 67338.67338.606.69
по КК
“Преустройство на съществуващи помещения
във ветеринарна амбулатория”

УПИ І–„За КОО”, кв.660 по плана на
ЖК”Младост”, гр.Сливен.

в УПИ ХVІІ-133, „За КОО”, кв.33 по
„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW” плана на с.Калояново, община
Сливен
в УПИ ХІІІ-18, /стар 2534/, кв.289 на
местността
„Лозарски
връх”,
„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW” СО”Изгрев”, землище на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.419.18 по
КК

№ 183 от 10. 07. 2019г.

в УПИ ХХХVІІ-196, кв.395 по плана на
„Покривна фотоволтаична централа с мощност кв.”Ново село”, гр.Сливен,
10кW”
бул.”Христо Ботев” №38, имот с
идентификатор 67338.528.196 по КК.

№184 от 10. 07. 2019г.

„Жилищна сграда с магазини”

в УПИ ХV-255, кв.129 по плана на ЦГЧ
- гр.Сливен, ул.”Г.С.Раковски” №31,
имот с идентификатор
67338.513.255 по КК.

№185 от 12.
07. 2019г.

„„Базова станция SLV0083.В000 „Ochkov”

на покрива на съществуваща сграда
в УПИ І-„За жилищно строителство,
паркинг и озеленяване”, кв.438 по
плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен,
сграда с идентификатор
67338.530.147.1 по КК

№ 186 от 12.
07. 2019г.

„Покривна фотоволтаична централа 65 кWр”

в УПИ ІІІ - „За търговска и складова
дейност”, кв.31а по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.604.85 по КК

№ 187 от 12. 07. 2019г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30
кWр”

в УПИ ІІІ - „За търговска и складова
дейност”, кв.31а по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.604.85 по КК

№188 от 12. 07. 2019г.

„Пристройка и надстройка на съществуваща
жилищна сграда”

№189 от 15. 07. 2019год.

КРАЕН ПУНКТ НА МАСОВИЯ ГРАДСКИ
ТРАНСПОРТ”

№ 190 от 15. 07.
2019год.

„КРАЕН ПУНКТ НА МАСОВИЯ ГРАДСКИ
ТРАНСПОРТ”

№ 191 от 15. 07. 2019год.

„КРАЕН ПУНКТ НА МАСОВИЯ ГРАДСКИ
ТРАНСПОРТ”

до моста на Новоселска река в УПИ
ІІІ, кв.347 по плана на кв.„Кольо
Фичето”,
гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатор 67338.517.27 по КК

№ 192 от 15. 07. 2019г.

“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.19 вх.Е, Ж и З на кв.”Дружба”,

УПИ I кв.620 по плана на кв.”Дружба
на гр.Сливен

№ 193 от 17. 07. 2019г.

“Ограда”.

№ 194 от 17. 07. 2019г.

„Еднофамилна жилищна сграда и гараж” №3,
имот с идентификатор 67338.556.60 по КК.

№195 от 17. 07. 2019год.

„Оборудване на съществуваща АУЗПТ за
нуждите на „Електронна система за събиране
на таксите за ползване на републиканската
пътна мрежа на база изминато разстояние за
превозни средства с обща технически
допустима максимална маса над 3.5т. (ТОЛ) и
на база време за леки автомобили с обща
технически допустима максимална маса до
3.5т. (електронна винетка)”

№ 196 от 22. 07.
2019год.

„Смяна предназначението и преустройство в
жилища на офиси в съществуваща нежилищна
сграда” - за етапно изпълнение

№ 197 от 22. 07. 2019год.

„МКТТ 20/0,4кV”, „Кабел 20кV”, „Кабел 1кV” и
„Електромерно табло”, ,

№ 198 от 23. 07. 2019г.

Фотоволтаична централа до 30 кW”

в УПИ ХІІ-184, кв.34 по плана на
кв.”Речица”, гр.Сливен, ул.”Горска”
№10, имот с идентификатор
67338.701.184
при ПС„Комуна” в кв.251 на
местността „Лозарски връх” на СО
„Изгрев”, землището на гр.Сливен, в
ПИ с идентификатор 67338.418.2 по
КК
при спортна зала „Асеновец” в УПИ І
на кв.170 по плана на кв.„Клуцохор”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.543.7 по КК

на УПИ VІ-430, кв.72 по плана на
кв.”Речица”, гр.Сливен, ул.”Коста
Велков” №3, поземлен имот с
идентификатор 67338.702.430 по КК
на гр.Сливен
в УПИ ХVІ-60, кв.460 по плана на
кв.”Ново село – юг”, гр.Сливен,
ул.”Гогол”

в ПИ № 272 – републикански път ІІ53 при км 134+397, пред ПИ № 100,
местността „До моста”, в землището
на с.Крушаре, община Сливен

в УПИ ІІ -„За жилищни нужди и
обществено обслужване”, кв.732 по
плана на ЦГЧ - гр.Сливен, пл.”Хаджи
Димитър” №11, вх.Б, офиси 9,10,
11,12,13,14 и 15,
в ПИ с идентификатор 67338. 53.37
по КК, м.”Сливенски кър”, землище
на гр.Сливен
в УПИ ХХІV-989, кв.120, с.Жельо
войвода, община Сливен
в УПИ І-„За озеленяване и благоустрояване”, кв.506 по плана на
кв.”Даме Груев”, гр.Сливен
в УПИ І-„За благоустрояване”, кв.666
по плана на гр.Сливен

№199 от 24. 07. 2019г.

„ Павилион за продажба на карти и билети”

№ 200 от 24. 07. 2019г.

„Павилион за продажба на карти и билети”

№ 201 от 24. 07. 2019г.

„Павилион за продажба на карти и билети”

в УПИ ІV-„За паркоустрояване и
обществено обслужване”, кв.330 по
плана на кв.”Република”, гр.Сливен

№ 202 от 24. 07. 2019г.

„Павилион за продажба на карти и билети”

в УПИ ІІІ-„За поликлиника”, кв.201 по
плана на кв.”Клуцохор”, гр.Сливен

№ 203 от 24. 07. 2019г.

Павилион за продажба на карти и билети”

№ 204 от 24. 07. 2019г.

„Павилион за продажба на карти и билети”

пред кв.102 по плана на ЦГЧ,
гр.Сливен
в УПИ І-„За КОО”, кв.660 на
кв.”Младост”, гр.Сливен

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

Въведен в експлоатация

№ 205 от 24. 07. 2019г.

„Павилион за продажба на карти и билети”

пред
кв.569
по
плана
кв.”Българка”, гр.Сливен

№ 206 от 24. 07. 2019г.

„Павилион за продажба на карти и билети”

в УПИ І-„За озеленяване”, кв.225 по
плана на кв.”Клуцохор”, гр.Сливен

№207 от 25. 07. 2019год.

Преустройство с обособяване на два
самостоятелни обекта на съществуващ
търговски обект - магазин за нехранителни
стоки” - за етапно изпълнение

в УПИ ІІІ-„За жилищно строителство
и обществено обслужване”,кв.572 на
ЖК”Българка”, гр.Сливен, сграда с
идентификатор 67338.525.188

№ 208 от 25. 07. 2019г.

“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.14 на ЖК”Сини камъни”

в
гр.Сливен,
сграда
с
идентификатори: 67338.524.29.1, 2 и
67338.524.30.1 по КК, попадаща в
УПИ ІІI, кв.589 по плана на ЖК”Сини
камъни”, гр.Сливен

№ 209 от 25. 07. 2019г.

„Фотоволтаична централа до 30 кW”

№ 210 от 25. 07. 2019г.

„Жилищна сграда”

№ 211 от 25. 07. 2019г.

„Гараж”

№ 212 от 25. 07. 2019г.

“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.24 на ЖК”Сини камъни”

в
гр.Сливен,
сграда
с
идентификатори: 67338.524.82.1, 2 и
67338.524.83.1, 2 по КК, попадаща в
УПИ ІI, кв.597 по плана на ЖК”Сини
камъни”, гр.Сливен

„Гараж” в

УПИ ХІІІ-221, кв.61, местността „Орта
синур”,
селищно
образувание
„Изгрев”, землище гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.406.221 по КК

№ 214 от 31. 07. 2019г.

„Вилна сграда”

в УПИ ІХ-452, кв.287 на местността
”Лозарски
връх”,
селищно
образувание ”Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.418.452 по Кадастралната
карта

№ 215 от 31. 07. 2019г.

“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.8
на ЖК”Сини камъни” в гр.Сливен,

сграда
с
идентификатори:
67338.523.79.1 и 67338.523.80.1 по
КК, попадаща в УПИ ХVI, кв.580 по
плана на
ЖК”Сини камъни”,
гр.Сливен

№ 216 от 01. 08. 2019г.

“Многофамилна жилищна сграда”

№ 217 от 01. 08. 2019г.

“Преустройства и промяна предназначението
на помещения в нежилищна сграда”

№ 213 от 31. 07. 2019г.

№ 218 от 01. 08. 2019г.

№ 219 от 02. 08. 2019г.

на

в УПИ ІХ-71, кв.2 по плана на с.Злати
войвода, община Сливен
в УПИ ХІ-35, кв.1 по плана на
с.Камен, община Сливен
в УПИ ІV-110, кв.25 по плана на
с.Панаретовци, община Сливен

в УПИ ХІІ-16, кв.72 по плана на
кв.”Комлука”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.509.16 по КК,
ул.”Иречек” № 29
в УПИ ІІ „За КОО”, кв.281на ЦГЧ гр.Сливен, бул.”Цар Освободител”
№14, сграда с идентификатор
67338.550.4.2

в УПИ ХVІ-92,93, /стар пл.№ 5148/,
„Пристройка и преустройство на съществуваща кв.127, по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
сграда”
ул.„Александър Екзарх” №10 , имот
с идентификатор 67338.533.92 по КК.
„Жилищна сграда”

в УПИ ХVІ-336, кв.35 по плана на
с.Тополчане, община Сливен
в УПИ ІХ-284, кв.223 на местността
”Дюлева
река”,
селищно
образувание ”Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.416.284 по Кадастралната
карта

№ 220 от 02. 08. 2019г.

„Вилна сграда”

№ 221 от 02. 08. 2019г.

Преместваеми обекти за обществено
една в УПИ ІV-128 и две в северната
обслужване - 3бр. стандартни зарядни станции
част на УПИ ІІІ-128 и кв.11 по плана
/колонки/ за зареждане на акумулаторните
на с.Блатец, община Сливен
батерии на електрически превозни средства,

№ 222 от 02. 08. 2019г.

в УПИ „За комплексно жилищно
“Реконструкция на канализацията на жилищен строителство,КОО, благоустрояване
блок №35 в кв.”Дружба” на гр.Сливен”
и ТП” в кв.623 по плана на
кв.”Дружба”, гр.Сливен

№ 223 от 05. 08. 2019г.

в УПИ Х-2851, кв.61, м.„Орта синур”,
„Реконструкция и пристрояване на съществуваща селищно
образование
„Изгрев”,
жилищна сграда”
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.406.219 по КК

№ 224 от 07. 08. 2019г.

“Пристройка за разширение на съществуваща в
ПИ
67338.107.84,
местността
производствено-складова сграда”
„Чобанка”, землище гр.Сливен.

№ 225 от 07. 08. 2019г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІІ-10226, кв.22 на местността
”Градището”, селищно образувание
”Изгрев”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.403.373 по Кадастралната карта

№ 226. от 07. 08. 2019г.

“Масивна ограда”

на УПИ ІV-480, кв.51 по плана на
с.Тополчане, община Сливен

№ 227 от 07. 08. 2019г.

„БКТП 20кV/0,4кV, 1х800кVА” и „Кабели 20кV” за
Промишлена зона, гр.Сливен, имот с
захранване на БКТП в УПИ LXXXVII, кв.22 по плана
идентификатор 67338.603.333 по КК.
Промишлена зона,

№ 228 от 07. 08. 2019г.

„Преустройство на тавански помещения
жилищни с изграждане на надзид до 1.50м”

№ 229 от 08. 08. 2019г.

„Басейн с обем до 100 куб.м”

№ 230 от 08. 08. 2019г.

“Изпълнение на мерки по енергийна ефективност
във връзка с реализиране на национална
сграда с идентификатор: 67338.530.
програма за енергийна ефективност на
144.1 по КК, попадаща в УПИ I, кв.438
многофамилни жилищни сгради на територията
по плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен.
на община Сливен - ул.”Йосиф Щросмайер"№58”
в гр.Сливен,

№ 231 от 12. 08. 2019г.

“Масивна ограда”

на УПИ ХІІІ-34, кв.7 по плана на
с.Чинтулово, община Сливен, ПИ с
идентификатор
81387.501.34
по
Кадастралната карта

№ 232 от 12. 08. 2019г.

„Рибопреработвателно предприятие”

в УПИ ХL-„За производствена и складова
дейност”, кв.11 по плана на Промишлена
зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.601.288 по КК

№ 232 от 12. 08. 2019г.

„Рибопреработвателно предприятие”

в УПИ ХL-„За производствена и складова
дейност”, кв.11 по плана на Промишлена
зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.601.288 по КК

№ 233 от 12. 08. 2019г.

в УПИ ХVІІ-240, кв.28 на м.”Селището”,
„Пристройка и преустройство на съществуваща СО”Селището”, землище на гр.Сливен,
вилна сграда”
ПИ с идентификатор 67338.440.240 по
КК

№ 234 от 12. 08. 2019г.

“Уличен газопровод по ул.”Хилендар” и ул.”Хан
Крум” и газопроводно отклонение за УПИ XVII-62, в регулационните граници на гр.Сливен.
кв.186 по плана на кв.”Клуцохор

в ПИ с идентификатор 67338.540.272 по
в КК,
кв.258
по
плана
на
кв.„Клуцохор”,гр.Сливен, ул.”Баба Тонка”
№ 75
в УПИ ХVІ-92,93, /стар пл.№ 5148/,
кв.127 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.„Александър Екзарх” №10 , имот с
идентификатор 67338.533.92 по КК.

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 235 от 13. 08. 2019г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

в УПИ ХХV- „За производствена
дейност”, кв.22 на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.603.114 по Кадастралната карта

№ 236 от 13. 08. 2019г.

“Ограда”

на УПИ VІІ-183, кв.10 по плана на
с.Божевци, община Сливен

№ 237 от 13. 08. 2019г.

“Ограда”

на УПИ VІІІ-183, кв.10 по плана на
с.Божевци, община Сливен

№ 238 от 13. 08. 2019г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІІ-181, кв.30 по плана на
с.Тополчане, община Сливен

№ 239 от 13. 08. 2019год.

“Делба и преустройство на съсобствени сгради”,

обекти
с
идентификатори
67338.530.89.1, 2, 3 и 4 по КК, в УПИ ХІІ89, кв.434 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Йосиф Щросмайер”№49.

№ 240 от 14. 08. 2019год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХХІV-172,181, кв.173 по плана на
кв.”Клуцохор” гр.Сливен,
имот с
идентификатор 67338.543.172 по КК на
гр.Сливен.

№ 241 от 14. 08. 2019г.

“Уличен газопровод по улица с о.т.376-о.т.373а,
газопроводно отклонение и ГЗТ за перално ”Промишлена зона”, гр.Сливен, ПИ с
стопанство и кухня в УПИ V, кв.4 по плана на идентификатор 67338.601.240 по КК
”Промишлена зона”,

№ 242 от 14. 08. 2019г.

„Фотоволтаична централа до 30 кW”

в УПИ ХV-185, кв.37 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.605.379 по КК, с
НТП „За обществено обслужване”

№ 243 от 14. 08. 2019г.

„Фотоволтаична централа до 30 кW”

в УПИ ХІV-185, кв.37 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.605.380 по КК, с
НТП „За обществено обслужване”

№ 244 от 14. 08. 2019г.

„Фотоволтаична централа до 30 кW”

в ХІІІ-185, кв.37 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.605.381 по КК, с
НТП „За обществено обслужване”

„Фотоволтаична централа до 30 кW”

в УПИ ХІІ-185, кв.37 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.605.382 по КК, с
НТП „За обществено обслужване”

№ 246 от 14. 08. 2019г.

„Фотоволтаична централа до 30 кW” ”

в УПИ ХІ-185, кв.37 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.605.383 по КК, с
НТП „За обществено обслужване

№ 247 от 14. 08. 2019г.

„Фотоволтаична централа до 30 кW”

в УПИ ІХ-185 „За производство на
метални изделия и площадка за
технически
газове”,
кв.37
на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.605.378 по КК

№ 248 от 15. 08. 2019г.

“Жилищна сграда на три етажа”

в УПИ ХХІІІ-250, кв.133 по плана на ЦГЧ
- гр.Сливен, ул.”Макгахан” №12-14, имот
с идентификатор 67338.513.250 по КК.

№ 249 от 15. 08. 2019г.

„Фотоволтаична
мощност 28,35кWp”

№ 250 от 15. 08. 2019г.

“Хотел и СПА”

в УПИ ХІХ-„за хотел”, кв.102 на
кв.”Комлука”,
гр.Сливен,
имот
с
идентификатор 67338.509.70 по КК,
ул.”Иречек” № 18, към „Ансамбъл от
малки семейни хотели” в УПИ III на
кв.102

№ 251 от 19. 08. 2019г.

„Цех за детайли за палети”

в ПИ 100005, местността „Стопански
двор-север”, землище на с.Блатец,
община Сливен

№ 245 от 14. 08. 2019г.

№ 252 от 19. 08. 2019г.

„Фотоволтаична
мощност 27,25кWp

централа

централа

с

с

в УПИ ІV-23, отреден „За обществено
инсталирана обслужване”, кв.74 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.47 по

” в УПИ VІІІ-23, отреден „За обществено
инсталирана обслужване”, кв.74 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.48 по КК
в УПИ ІХ-23, отреден „За обществено
обслужване”, кв.74 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.49 по КК

№ 253 от 19. 08. 2019г.

„Фотоволтаична централа с инсталирана
мощност 27,25кWp”

№ 254 от 19. 08. 2019г.

в УПИ Х-23, отреден „За обществено
„Фотоволтаична централа с инсталирана мощност обслужване”, кв.74 по плана на
27,25кWp”
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.50 по КК

№ 255 от 19. 08. 2019г.

„Фотоволтаична
мощност 27,25кWp”

централа

с

№ 256 от 19. 08. 2019г.

„Фотоволтаична
мощност 27,25кWp”

централа

с

№ 257 от 19. 08. 2019г.

„Фотоволтаична
мощност 27,25кWp”

централа

с

№ 258 от 19. 08. 2019г.

„Фотоволтаична
мощност 27,25кWp”

централа

с

№ 259 от 21. 08. 2019 г.

в УПИ V-„За ОО и жилищно
“Надстройка и преустройство на съществуващи строителство”, кв.599 на ЖК”Сини
нежилищни сгради”
камъни”,
гр.Сливен,
имот
с
идентификатор 67338.524.193 по КК.

№ 260 от 21. 08. 2019г.

“Ограда”

в УПИ ІV-196, кв.133 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Иван Александър” №17,
имот с идентификатор 67338.513.286

№ 261 от 23. 08. 2019г.

“Eднофамилна жилищна сграда”

в УПИ Х-119, в кв.82 по плана на
кв.”Комлука” - гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.502.119 по КК,
ул.”Работническа” № 20

№ 262 от 23. 08. 2019г.

в УПИ ХІ-1393, кв.28, местността „Среди
„Вилна сграда за сезонно ползване - пристройка и дол”, СО „Изгрев”, землище на
надстройка”
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.404.235 по КК

в УПИ ХІ-23, отреден „За обществено
инсталирана обслужване”, кв.74 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.51 по КК
в УПИ ХІІ-23,24 отреден „За обществено
инсталирана обслужване”, кв.74 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.52 по КК
в УПИ V-24, отреден „За обществено
инсталирана обслужване”, кв.74 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.53 по КК
в УПИ ХІІІ-24 отреден „За обществено
инсталирана обслужване”, кв.74 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.54 по КК

№ 263 от 23. 08. 2019г.

„Ограда”

на УПИ ХVІІ-662, кв.41 по плана на
с.Крушаре, община Сливен

№ 264 от 26. 08. 2019г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІІ-177, кв.26 по плана на с.Ичера,
община Сливен

№ 265 от 26. 08. 2019г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІV, кв.75 по плана на
с.Самуилово, община Сливен

№ 266 от 26. 08. 2019г.

„Вилна сграда за сезонно обитаване”

в УПИ VІ-204 /стар пл.№1966/, кв.206,
местност „Дюлева река”, СО „Изгрев”,
землище на гр.Сливен,
ПИ с
идентификатори 67338.416.204 по КК

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител
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№ 267 от 27. 08. 2019г.

„Ограда”

на ПИ 212, имот с идентификатор
67338.544.212 по КК, част от УПИ XI212,213 в кв.177 по плана на
кв.„Клуцохор” на гр.Сливен, ул.„Таньо
Войвода” № 3.

№ 268 от 28. 08. 2019г.

„Автосервиз” и „Ограда”

в УПИ ІІІ-605, отреден „За автомивка,
обществено хранене и офиси”, в кв.44
по плана на кв.”Асеновец”, гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.565.230 по
КК

№ 269 от 28. 08. 2019г.

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 ул.”Гео Милев”

в гр.Сливен, сграда с идентификатор
67338.552.10 по КК, в УПИ I- „За
жилищно строителство, КОО, търговия,
ТП, гаражи и благоустрояване”, кв.529
на ЦГЧ

№ 270 от 30. 08. 2019г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІІ-за фурна, кв.35 по плана на
с.Желю войвода, община Сливен

№ 271 от 30. 08.2019г.

попадащ в УПИ І-„За жилищно
“Преустройство на съществуващи помещения в
строителство и КОО”, кв.152 по плана на
сладкарница” обект с идентификатор 67338.531.
ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Александър
60.2.37 по КК,
Стамболийски” №4.

№ 272 от 30. 08. 2019г.

“Разширение на НУ„Васил Левски - пристройка и в УПИ Х -„За училище”, кв.156 по плана
преустройство на едноетажна обществена сграда” на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.Йосиф

№ 273 от 03. 09. 2019г.

“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.25, вх.Г, Д, Е, Ж на
бул.”Христо Ботев” в гр.Сливен,

№ 274 от 04. 09. 2019г.

“Изпълнение на мерки по енергийна ефективност
във връзка с реализиране на национална УПИ ІІI-„За КЖС и ТП”, кв.221 на
програма за енергийна ефективност на кв.”Клуцохор на гр.Сливен, сграда с
многофамилни жилищни сгради на територията идентификатор 67338.541.48 по КК.
на община Сливен - бл.15 на кв.”Клуцохор”,

№ 275 от 05. 09. 2019г.

в УПИ ІV-164, кв.236 на кв.”Клуцохор” на
„Склад/навес за отоплителни материали и
гр.Сливен, имот с идентификатор
инвентар”
67338.537.164 по КК, бул.”Тракия”№ 21

№ 276 от 09. 09. 2019г.

„Ремонт – подмяна на тръбните връзки в сухите
камери на резервоарите средна зона в
НВ„Хамамбаир” V=12000м3 и висока зона в
НВ„Бункера” V=5000м3 на ВС Сливен”,

№ 277 от 09. 09. 2019г.

находящи се в землищата на гр.Сливен,
„Реконструкция на помпени станции – подмяна
на с.Мечкарево и на с.Ковачите, община
на агрегати на системи „Тунджа” и „Мечкарево”,
Сливен;

№ 278 от 09. 09. 2019г.

“Реконструкция на канализационната мрежа в в регулационните граници на кв.”Ново
кв.”Ново село” на гр.Сливен”
село” - гр.Сливен

№ 279 от 09. 09. 2019г.

“Изграждане канализационната мрежа в кв.”Даме в регулационните граници на кв.”Даме
Груев” на гр.Сливен”
Груев” - гр.Сливен

№ 280 от 09. 09. 2019г.

„Изграждане на канализационна мрежа и
в регулационните граници на кв.”Речица”
съпътстващи съоръжения в кв.”Речица” на
- гр.Сливен
гр.Сливен”

№ 281 от 10. 09. 2019г.

„Реконструкция на главни водопроводни клонове
от средна зона на водопроводната мрежа на в регулационните граници на гр.Сливен
гр.Сливен”

№ 282 от 10. 09. 2019г.

„Реконструкция на главни водопроводни клонове
от висока зона на водопроводната мрежа на в регулационните граници на гр.Сливен
гр.Сливен”

№ 283 от 10. 09. 2019г.

„Реконструкция на водопроводната мрежа на в регулационните граници на кв.”Речица”
кв.”Речица” на гр.Сливен”
на гр.Сливен,

№ 284 от 10. 09. 2019г.

„Канализационна помпена станция” в УПИ VІ-„За
в и извън регулационните граници на
КПС”, кв.94 по плана на кв.”Речица” - гр.Сливен;
населеното място, в землищата на
„Тласкател от КПСт на кв.”Речица” до ПСОВ –
кв.”Речица” - гр.Сливен.
Сливен”,

№ 285 от 10. 09.2019г.

„Реконструкция на довеждащ водопровод от
в землището и в
резервоар V=2500 м3 от система „Мечкарево” до
граници на гр.Сливен
ВВМ на гр.Сливен”,

№ 286 от 10. 09. 2019г.

“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.86 на кв.”Стоян Заимов”,

В УПИ І-„За жилищно строителство и
трафопост”, кв.702, кв.”Стоян Заимов”,
гр.Сливен, сграда с идентификатор
67338.562.52 по КК.

№ 287 от 10. 09. 2019г.

„Вилна сграда”

в УПИ ІХ-187 /стар 1689/, кв.50, местн.
„Андреева чешма”, СО „Изгрев”,
землището на гр.Сливен, ПИ
67338.405.187 по КК

№ 288 от 10. 09. 2019г.

„Жилищна сграда” и „Допълващо застрояване”

в УПИ ХVІІ-108, кв.10 по плана на
с.Блатец, община Сливен

№ 289 от 10. 09.2019г.

„Жилищна сграда”

в УПИ VІ-10, кв.23 по плана на
с.Тополчане, община Сливен

№ 290 от 11. 09. 2019г.

“Гараж за една лека кола”

В УПИ ХVІ-138, кв.14 на кв.”Речица”,
гр.Сливен, ул.”Матей Преображенски”
№18Б, имот 67338.702.138 по КК.

№ 291 от 16. 09. 2019г.

“Пристройка към съществуващ хранителен
магазин”

в УПИ VІ –„ За търговия и битови услуги,
в кв.608 по плана на кв.”Дружба” гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.558.123 по КК.

№ 292 от 17. 09. 2019г.

„Гараж за селскостопанска техника”

в поземлен имот с идентификатор
67338.835.77 по КК на гр.Сливен,
м.„Драката”, землище на кв.”Речица”,
гр.Сливен.

№ 293 от 17. 09. 2019г.

„Вилна сграда”

в УПИ ХІІ-195 /стар пл.№1959/ в кв.205,
местността „Дюлева река”, СО„Изгрев”,
землище на гр.Сливен,
ПИ с
идентификатор 67338.416.195 по КК

№ 294 от 17. 09. 2019г.

„Вилна сграда”

в УПИ ХІV-2629, кв.501 по плана на
местността „Лозарски връх” в
регулационните граници на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.419.278 по
КК

№ 295 от 17. 09. 2019г.

„Вилна сграда - пристройка и преустройство”

в УПИ V-3295,224, кв.242, местността
„Андреева чешма”, СО„Изгрев”, землище
на гр.Сливен, ПИ с идентификатори
67338.415.440 и 441 по КК

№ 296 от 17. 09. 2019г.

„Селскостопанска постройка”

в ПИ с идентификатор 47980.36.229 по
КК, местността „Могилите”, землището
на с.Мечкарево, община Сливен с НТП
„Нива”

№ 297 от 17. 09. 2019г.

в УПИ ХVІ–46, кв.355 по плана на
“Пристройка към съществуваща жилищна сграда” кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Балатон”
№ 23а

№ 298 от 18. 09. 2019г.

„Склад за инвентар към автосервиз”

сгради с идентификатори 67338.532.221
и 228 по КК, в УПИ I - „За жилищно
строителство, КОО и подземни гаражи”,
кв.151 на ЦГЧ

в ПИ с идентификатори: 67338.565.385
по КК в регулационните граници на
гр.Сливен и 67338.301.211 по КК,
м.„Кешлика” в землището на гр.Сливен

регулационните

в УПИ І-323, отреден „за автосервиз”,
кв.51 по плана на кв.”Речица”, гр.Сливен,
имот с идентификатор 67338.703.323 по
КК.

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 299 от 18. 09. 2019г.

“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.12 на ЖК”Сини камъни”

в гр.Сливен, сграда с идентификатори:
67338.523.109 и 67338.523.110 по КК,
попадаща в УПИ I, кв.588 по плана на
ЖК”Сини камъни”, гр.Сливен.

№ 300 от 19. 09. 2019г.

“Пътна връзка с бул.„Банско шосе” при о.т.200”

за УПИ VIII – „За автосалон”, кв.13 по
плана на Промишлена зона, гр.Сливен.

№ 301 от 19. 09. 2019г.

в УПИ ІІ-93, кв.162 по плана на ЦГЧ на
„Преустрайство и смяна предназначението на
гр.Сливен, ул.”Йосиф Щросмайер” №28,
офис в кафе - сладкарница”
обект с идентификатор 67338.531.93.3.3

№ 302 от 20. 09. 2019г.

“Жилищна сграда на два етажа”

в УПИ VІІІ-69, кв.53 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Ген.Столетов” №53, имот
с идентификатор 67338.512.69 по КК.

№ 303 от 24. 09. 2019г.

„Еднофамилна жилищна сграда”

в УПИ VІІІ-256, кв.681 по плана на
кв.”Ново
село-изток”,
гр.Сливен,
ул.”Любомир Милетич” №17, имот с
идентификатор 67338.522.256 по КК.

№ 304 от 24. 09. 2019г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХV-377, кв.37 по плана на
с.Самуилово, общ. Сливен

№ 305 от 24. 09. 2019г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

в УПИ VІІІ-50, кв.6 по плана на
с.Гавраилово, община Сливен, ПИ с
идентификатор 14275.501.50 по КК

№ 306 от 24. 09.2019г.

„Селскостопанска постройка”

в ПИ с идентификатор 67338.435.48 по
КК, местността „Башчардак”, землището
на гр.Сливен с ТПТ „Земеделска”

№ 307 от 24. 09. 2019г.

„Жилищна сграда”

в УПИ V-201, кв.32 по плана на с.Камен,
община Сливен

№ 308 от 24. 09. 2019г.

в УПИ Х-134, /стар пл.№ 5292/ - „За
облужващи и безвредна занаятчийска
„Работилница за дограма от алуминиеви и ПВХ дейности” , кв.458 по плана на
профили”
местността „Гюргюнлюка”, СО „Изгрев”,
землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.421.134 по КК

№ 309 от 24. 09. 2019г.

в УПИ VІІІ - „За хранително-вкусова
„Цех за преработка и пакетиране на билки и чай промишленост”, кв.93 по плана на
пристройка и преустройство”
гр.Кермен, община Сливен

№ 310 от 25. 09. 2019г.

попадащ в УПИ І-„За жилищно
“Осигуряване на достъпна среда на хора в строителство,
КОО,
обществени
неравностойно положение във вх.А на бл.24 на мероприятия и благо-устрояване”, кв.625
ЖК”Дружба”,
на ЖК”Дружба”, гр.Сливен, сграда с
идентификатор 67338.560.103 по КК

№ 311 от 26. 09. 2019г.

в ПИ с № 001058, местността „Къра”,
„Склад за едрогабаритни авточасти - пристройка землището на с.Сотиря, община Сливен,
и промяна предназначението на покрит паркинг” отреден „За производствено-складова
дейност”

№ 312 от 26. 09. 2019г.

в ПИ № 020017, местн.„Султанка”,
„Изграждане и оборудване на производствена
землище на с.Панаретовци, община
сграда № 6 за кокошки-носачки към птицеферма”
Сливен, с НТП „За птицеферма

№ 313 от 27. 09. 2019г.

“Ремонт на покрив”

№ 314 от 01. 10. 2019г.

сграда с идентификатор 67338. 507.117
“Саниране и вътрешен ремонт на Детска ясла № 3 по КК, попадаща в УПИ ІІ -„за детски
в гр.Сливен”,
ясли”, кв.42 по плана на кв.”Комлука” на
гр.Сливен.

№ 315 от 01. 10. 2019г.

“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.12 на кв.”Клуцохор”,

УПИ ІII-„За комплексно жилищно
строителство и ТП”, кв.221 по плана на
кв.”Клуцохор на гр.Сливен, сграда с
идентификатор 67338.541.19 по КК.

№ 316 от 01. 10. 2019г.

„Два автосервиза”

в УПИ ІV-„За КЖС, КОО, обществени
мероприятия и благоустрояване”, кв.615
по плана на кв.“Дружба” - гр.Сливен,
част от имот с идентификатор
67338.560.214 по КК

№ 317 от 03. 10. 2019г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ V-90, кв.13 по плана на с.Бинкос,
община Сливен

№ 318 от 03. 10. 2019г.

„Ограда”

на ПИ № 056022 в местността
„Стопански двор”, землището на
с.Гергевец, община Сливен, отреден „За
разширение
на
предприятие
за
месопреработка
и
фотоволтаична
електроцентрала
на
покрива
за
собствени нужди”

№ 319 от 03. 10. 2019г.

„Жилищна сграда - пристройка с преустройство”

в УПИ ХІ-77, кв.18 по плана на
с.Тополчане, община Сливен

№ 320 от 03. 10.2019г.

„Преместваем хладилен склад”

в ПИ с идентификатор 67338.8.54 по КК
на местността „Рамануша”, землището
на гр.Сливен

№ 321 от 03. 10. 2019г.

в ПИ 67338.801.7 по КК находящ се в
„Преместваем обект - павилион за охрана и
м.”Къра”,
землище
кв.”Речица”,
офис”
гр.Сливен

№ 322 от 03. 10. 2019г.

“Изпълнение на мерки по енергийна ефективност
във връзка с реализиране на национална
сграда с идентификатор 67338.532.9 по
програма за енергийна ефективност на
КК, попадаща в кв.116 по плана на ЦГЧ
многофамилни жилищни сгради на територията
- гр.Сливен.
на община Сливен - бл.27, вх.А, Б и В на
бул.”Христо Ботев” в гр.Сливен,

№323 от 07. 10. 2019год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІХ-767, кв.115 по плана на
гр.Кермен, община Сливен

№ 324 от 07. 10. 2019год.

„Жилищна сграда” и „Допълващо застрояване”

в УПИ VІІІ-516, кв.54, с.Тополчане,
община Сливен

№ 325 от 07. 10. 2019год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІІІ-677, кв.55 по плана на
с.Тополчане, община Сливен

№ 326 от 07. 10. 2019год.

„Ограда”

на УПИ І-100, 101, 102 и 104 /стари пл.№
2890, 2888, 2889 и 104/, кв.215, местност
„Сухата
чешма”,
СО
„Изгрев”,
землището на гр.Сливен, ПИ с нов
идентификатор 67338.415.677

№ 327 от 09. 10. 2019год.

„Цех за пакетиране и съхранение на
хранителни добавки”

в УПИ VІІ-17, кв.693 по плана на
кв.”Ново
село”,
гр.Сливен,
ул.„Бр.Шкорпил” № 54

в УПИ ХІ - „За производствено-складова
дейност и търговия”, кв.169 на
кв.„Клуцохор”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.536.52
в ПИ с идентификатор 67338.48.54 по КК
на
местността
„Сливенски
кър”,
землището на гр.Сливен, отреден „За
сервиз
и
складова
база
за
селскостопанска техника”

№ 328 от 09. 10. 2019год.

„Обслужващи сгради към транспортна база”

№ 329 от 11. 10. 2019год.

„Магазин за хранителни стоки и пекарна за
в УПИ ХХ-224, кв.22 по плана на
закуски - пристройка с преустройство на част от
с.Селиминово, община Сливен
жилищна сграда”

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

№ 330 от 11. 10. 2019год.

Възложител

Обект

„Вилна сграда”

№ 331 от 11. 10. 2019год.

№ 332 от 11. 10. 2019год.

„Жилищна сграда”

„Жилищна сграда”

№ 333 от 11. 10. 2019г.

„Автокъщи”

Местонахождение

Въведен в експлоатация

в УПИ VІ-296 /стар пл.№ 2785/, кв.71,
местността „Орта синур”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.406.653 по КК
в УПИ ХІХ-1370, кв.14, местността
„Хисарлъка”, селищно образувание
„Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.401.312 по КК
в УПИ ІІІ, кв.75 по плана
с.Самуилово, община Сливен

на

в УПИ ІІ-„За общ.търговска дейност”,
кв.632 по плана на кв.“Дружба” гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.560.185 по КК, бул.”Бургаско
шосе” № 63 гр.Сливен.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІІ, кв.39 по плана на с.Чинтулово,
община Сливен, ПИ с идентификатор
81387.5.13 по КК

№ 335 от 11.10. 2019год.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

в ПИ № 065215, бивш стопански двор,
землището на с.Тополчане, община
Сливен, отреден „За дърводелска
работилница”

№ 336 от 11. 10. 2019год.

„Фотоволтаична централа до 30кW”

в УПИ ІІ-48, кв.3 по плана на с.Бинкос,
община Сливен

№ 334 от 11. 10. 2019год.

№ 338 от 14. 10. 2019г.

в УПИ ІV–„За обществено обслужване и
“Преустройство на съществуващи помещения в
търговия”, кв.569 по плана на
аптека за готови лекарствени форми”
ЖК”Българка”, гр.Сливен.

№ 339 от 15. 10. 2019г.

“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.9 на ЖК”Сини камъни” в
гр.Сливен,

сграда
с
идентификатори:
67338.523.83.1, 2 и 67338.523.84.1, 2 по
КК, попадаща в УПИ I, кв.582 по плана
на ЖК”Сини камъни”, гр.Сливен.

№ 340 от 16. 10. 2019г.

сграда с идентификатор 67338.508.157
по КК, попадаща в УПИ ІІІ-„за жилищно
“Обновяване на фасадата на съществуващ строителство
и
обществено
търговски обект”,
обслужване”, кв.138 по плана на
кв.”Комлука”
гр.Сливен,
ул.„Ген.Скобелев” № 3.

№ 341 от 17. 10. 2019г.

“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.2 на кв.”Дружба”,

УПИ І-„За КЖС, общ.обсл.дейности, ТП,
подземни гаражи и благоустрояване”
кв.607 по плана на кв.”Дружба на
гр.Сливен.

№ 342 от 17. 10. 2019г.

“Многофамилна жилищна сграда”

в УПИ ІХ-307, кв.216 по плана на
кв.”Клуцохор”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.545.307 по КК,
ул.”Патриарх Евтимий” № 32

№ 343 от 18. 10. 2019год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХVІІІ-498, кв.66 по плана на
с.Желю войвода, община Сливен

№ 344 от 18. 10. 2019год.

„Склад за селскостопански и прикачен инвентар”

в ПИ № 069005, местн. „Разлива”,
землището на с.Драгоданово, общ.
Сливен, отреден „За селскостопанска
база за собствена техника и инвентар”

№ 345 от 18. 10. 2019год.

находящ се в ПИ № 000047, землище
„Техническо обследване и ремонт на пътен
на с.Самуилово, община Сливен, с НТП надлез при км 12+600 на път ІV клас SLV2079 над
път ІV клас, при км 12+600 на път
републикански път І-6 при км 391+111
SLV2079,

№ 346 от 18. 10. 2019год.

„Ограда”

на УПИ ІІІ-„за складова база”, кв.80 по
плана на с.Крушаре, община Сливен

№ 347 от 22. 10. 2019год.

„Фотоволтаична централа до 1000 кWр”

в УПИ ІІІ - „За производствена и
складова дейност”, кв.11 по плана на
„Промишлена зона”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.601.272 по КК

№ 348 от 22. 10. 2019год.

„Гараж за служебни автомобили”

в УПИ ХХХVІІ -„За складове и търговия
на едро с хранителни стоки”, кв.20 по
плана на „Промишлена зона”, гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 68338.603.176 п

№ 349 от 22. 10. 2019г.

в УПИ ІV „За търговия, офиси и
„Преустрайство и смяна предназначението на общ.обслужване”, кв.732 на ЦГЧ на
съществуващи помещения във фитнес център”
гр.Сливен, пл.”Хаджи Димитър” №9,
обект с идентификатор 67338.534.9.1.31

№ 350 от 22. 10. 2019г.

в УПИ ІІ-“за промишленa и складова
“Изграждане на нова физическа инфраструктура
дейност”, кв.19 на Промишлена зона на
на „А1 България”ЕАД за оптично кабелно
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
захранване на промишлено предприятие”
67338.603.145 по КК

№ 351 от 24. 10. 2019год.

„Басейн”

в ПИ с идентификатор 47980.36.224 по
КК, землище на с.Мечкарево, община
Сливен,
местност
„Могилите”,
преотреден за „Жилищна сграда”

№ 352 от 24. 10. 2019г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХІ-128, кв.23 по плана на с.Желю
войвода, общ. Сливен

№ 353 от 24. 10. 2019год.

„Къща за гости”

в УПИ ХІ-4119, кв.510, местността
„Барутни погреби”, в регулационните
граници
на
гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатор 67338.420.90 по КК

№ 354 от 31. 10. 2019г.

„Склад за отоплителни материали и инвентар”

в УПИ ХVІ-37, кв.222 на кв.”Клуцохор” на
гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.538.37
по
КК,
ул.”Георги
Икономов”№ 63

№ 355 от 05. 11. 2019г.

“Ограда”

в УПИ ІХ-общ., кв.127 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Драган Цанков” №7А,
имот с идентификатор 67338.533.99 по
КК.

№ 356 от 05. 11. 2019г.

“Разширение на производствено-складова база”

в УПИ ІХ-„За производствена и складова
дейност”, кв.11 по плана на Промишлена
зона, гр.Сливен.

№ 357 от 06. 11. 2019г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ І-152, кв.16 по плана на
с.Струпец, община Сливен

№ 358 от 06. 11. 2019г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХХІV-134, кв.23 по плана на
с.Желю войвода, община Сливен

№ 359 от 06. 11. 2019год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІV-677, кв.55 по плана на
с.Тополчане, община Сливен

№ 360 от 06. 11. 2019г.

„Ажурна ограда”

на УПИ ІХ-58, кв.8 по плана на
„Сливенски минерални бани”, ПИ с
идентификатор 30990.502.209 по КК на
землището на с.Злати войвода, община
Сливен, НТП „За изворна минерална
вода” - сондаж на минерална вода № 22

№ 361 от 11. 11. 2019г.

„Вилна сграда” и „Допълващо застрояване”

в ПИ с идентификатор 67338.437.771 по
КК, в местността „Башчардак”, землище
на гр.Сливен

№ 362 от 11. 11. 2019г.

„Жилищна сграда”

в УПИ VІІІ-474, кв.66 по плана на
с.Самуилово, община Сливен
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№ 363 от 11. 11. 2019год.

„Магазин за хранителни
селскостопански инвентар”

№ 364 от 12. 11. 2019г.

в УПИ І-72, кв.358 по плана на кв.”Ново
„Еднофамилна жилищна сграда с кафе-аперитив” село”, гр.Сливен, ул.”Байкал” №36а,
имот с идентификатор 67338.521.72

№ 365 от 12. 11. 2019г.

в УПИ ІV „За търговия, услуги и
ресторант”, кв.316 по плана на ЦГЧ на
„Преустрайство и смяна предназначението на
гр.Сливен, ул.”Славянска” №13, обект с
съществуващ магазин в гараж”
идентификатор 67338.549.116.1.10 по
КК.

№ 366 от 15. 11. 2019г.

„Открита спортна площадка”

в УПИ І-„За училище” кв.249 по плана на
кв.“Клуцохор“,
гр.Сливен,
ул.”Баба
Тонка” № 54, имот с идентификатор
67338.540.107

„Тераса към ап.3 в бл.9 на кв.”Република”,

в УПИ І – “За жилищно строителство и
читалище”, кв.327 по плана на
кв.”Република”, гр.Сливен, сграда с
идентификатор 67338.516.233 по КК.

№ 368 от 18. 11. 2019г.

„Вилна сграда”

в УПИ Х-5601, кв.472, местността
„Моллова гора”, селищно образувание
„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.408.147 по КК

№ 369 от 18. 11. 2019г.

„Три бунгала и павилион”

в ПИ № 030025, местността „Дядо
Добрева ада”, землище на с.Крушаре,
община Сливен, с предназначение
„Рибарник за спортен риболов”

№ 370 от 20. 11. 2019г.

сграда с идентификатор 67338.560.30 по
“Ремонт и преоборудване за нуждите на детска
КК, попадаща в УПИ ІІ -„за детска
ясла на помещения в сградата на ДГ„Детски Рай”градина”, кв.617 по плана на кв.”Дружба”
2 в гр.Сливен”,
на гр.Сливен.

№ 371 от 20. 11. 2019г.

„Автосервиз”

в УПИ VІІІ-4052 - „За обществено
обслужване”, кв.506 по плана на
местността „Барутни погреби”, в
регулационните граници на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.420.258 по
КК

№ 372 от 20. 11. 2019г.

„Автосервиз”

в УПИ VІІ-4051 - „За обществено
обслужване”, кв.506 по плана на
местността „Барутни погреби”, в
регулационните граници на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.420.259 по
КК

№ 373 от 20. 11. 2019г.

в УПИ І -„За обществено обслужване и
„Открита товарна рампа към едроплощен
търговия”, кв.674 по плана на спортен
хипермаркет – магазин на самообслужване
парк ”Юнак”, гр.Сливен, сграда с
„Кауфланд Сливен 1”
идентификатор 67338.557.69.2 по КК

№ 374 от 22. 11. 2019г.

„Фотоволтаична
мощност 29,93кWp”

№ 375 от 22. 11. 2019г.

в УПИ ХV-24 отреден „За обществено
„Фотоволтаична централа с инсталирана мощност обслужване”, кв.74 по плана на
29,93кWp”
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.56 по КК

№ 376 от 22. 11. 2019г.

в УПИ ХVІ-24 отреден „За обществено
„Фотоволтаична централа с инсталирана мощност обслужване”, кв.74 по плана на
29,93кWp”
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.57 по КК

№ 367 от 15. 11. 2019г.

№ 377 от 22. 11. 2019г.

централа

стоки

с

и

в УПИ ІІ-411, /стар пл.№ 4946/ - „За
търговия и обществено облужване” ,
склад кв.375 по плана на местността „Дълбоки
дол”, СО „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.412.411 по КК

в УПИ ХІV-24 отреден „За обществено
инсталирана обслужване”, кв.74 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.55 по КК

в УПИ VІ-25 отреден „За обществено
„Фотоволтаична централа с инсталирана мощност обслужване”, кв.74 по плана на
29,93кWp”
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.58 по КК

№ 378 от 22. 11. 2019г.

в УПИ ХVІІ-25 отреден „За обществено
„Фотоволтаична централа с инсталирана мощност обслужване”, кв.74 по плана на
29,93кWp”
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.59 по КК

№ 379 от 22. 11. 2019г.

в УПИ ХVІІІ-25 отреден „За обществено
„Фотоволтаична централа с инсталирана мощност обслужване”, кв.74 по плана на
24,09кWp”
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.60 по КК

№ 380 от 22. 11. 2019г.

в УПИ ХVІ - „За адм. и делови сгради” в
„Навес за покрит паркинг за три автомобила и кв.127 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
склад за инвентар”
ул.„Александър Екзарх” №10, имот с
идентификатор 67338.533.92 по КК.

№ 381 от 22. 11. 2019г.

в УПИ ХІХ-25 отреден „За обществено
„Фотоволтаична централа с инсталирана мощност обслужване”, кв.74 по плана на
29,93кWp”
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.61 по КК

№ 382 от 22. 11. 2019г.

в УПИ ХХ-25,26 отреден „За обществено
„Фотоволтаична централа с инсталирана мощност обслужване”, кв.74 по плана на
29,93кWp”
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.62 по КК

№ 383 от 22. 11. 2019г.

в УПИ VІІ-26 отреден „За обществено
„Фотоволтаична централа с инсталирана мощност обслужване”, кв.74 по плана на
29,93кWp”
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.63 по КК

№ 384 от 22. 11. 2019г.

в УПИ ХХІ-26 отреден „За обществено
„Фотоволтаична централа с инсталирана мощност обслужване”, кв.74 по плана на
29,93кWp”
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.64 по КК

№ 385 от 22. 11. 2019г.

„Фотоволтаична
мощност 29,93кWp”

№ 386 от 22. 11. 2019г.

в УПИ ХХІІІ-26 отреден „За обществено
„Фотоволтаична централа с инсталирана мощност обслужване”, кв.74 по плана на
29,93кWp”
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.66 по КК

№ 387 от 22. 11. 2019г.

в УПИ ХХІV-26 отреден „За обществено
„Фотоволтаична централа с инсталирана мощност обслужване”, кв.74 по плана на
29,93кWp”
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.67 по КК

№ 388 от 22. 11. 2019г.

в УПИ ХХV-26 отреден „За обществено
„Фотоволтаична централа с инсталирана мощност обслужване”, кв.74 по плана на
27,01кWp”
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.68 по КК

№ 389 от 22. 11. 2019г.

в УПИ І-27 отреден „За обществено
„Фотоволтаична централа с инсталирана мощност обслужване”, кв.75 по плана на
29,93кWp”
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.69 по КК

№ 390 от 22. 11. 2019г.

в УПИ VІІІ-27 отреден „За обществено
„Фотоволтаична централа с инсталирана мощност обслужване”, кв.75 по плана на
29,93кWp”
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.70 по КК

централа

с

в УПИ ХХІІ-26 отреден „За обществено
инсталирана обслужване”, кв.74 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.65 по КК
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№ 391 от 22. 11. 2019г.

в УПИ ІХ-27 отреден „За обществено
„Фотоволтаична централа с инсталирана мощност обслужване”, кв.75 по плана на
29,93кWp”
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.71 по КК

№ 392 от 22. 11. 2019г.

в УПИ Х-27 отреден „За обществено
„Фотоволтаична централа с инсталирана мощност обслужване”, кв.75 по плана на
29,93кWp”
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.72 по КК

№ 393 от 22. 11. 2019г.

в УПИ ІV-30 отреден „За обществено
„Фотоволтаична централа с инсталирана мощност обслужване”, кв.75 по плана на
29,93кWp”
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.73 по КК

№ 394 от 22. 11. 2019г.

в УПИ ХІ-30 отреден „За обществено
„Фотоволтаична централа с инсталирана мощност обслужване”, кв.75 по плана на
29,93кWp”
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.74 по КК

№ 395 от 22. 11. 2019г.

в УПИ ХІІ-30 отреден „За обществено
„Фотоволтаична централа с инсталирана мощност обслужване”, кв.75 по плана на
29,93кWp”
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.75 по КК

№ 396 от 22. 11. 2019г.

в УПИ ХІІІ-30,31 отреден „За обществено
„Фотоволтаична централа с инсталирана мощност обслужване”, кв.75 по плана на
29,93кWp”
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.76 по КК

№ 397 от 22. 11. 2019г.

в УПИ V-31 отреден „За обществено
„Фотоволтаична централа с инсталирана мощност обслужване”, кв.75 по плана на
29,93кWp”
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.77 по КК

№ 398 от 22. 11. 2019г.

в УПИ ХІV-31 отреден „За обществено
„Фотоволтаична централа с инсталирана мощност обслужване”, кв.75 по плана на
29,93кWp”
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.78 по КК

№ 399 от 22. 11. 2019г.

в УПИ ХV-31 отреден „За обществено
„Фотоволтаична централа с инсталирана мощност обслужване”, кв.75 по плана на
29,93кWp”
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.79 по КК

№ 400 от 22. 11. 2019г.

в УПИ ХVІ-31 отреден „За обществено
„Фотоволтаична централа с инсталирана мощност обслужване”, кв.75 по плана на
29,93кWp”
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.80 по КК

№ 401 от 25. 11. 2019г.

„Покривна фотоволтаична централа до 100 кW”

в УПИ ХХVІІ - „За производствена и
складова дейност”, кв.17 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.602.92 по

№ 402 от 26. 11. 2019г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

в ПИ с идентификатор 81387.40.1 по КК,
местност „Драката”, землище на
с.Чинтулово, община Сливен, бивш
стопански двор с НТП „За складова
база” - урбанизирана територия

№ 403 от 26. 11. 2019г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІV-285, кв.19 по плана на
с.Чинтулово, община Сливен, ПИ с
идентификатор 81387.501.285 по КК

№ 404 от 26. 11. 2019г.

„Вилна сграда”

в УПИ ІІ-1065, кв.4 в местността
„Хисарлъка”, СО„Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.401.81 по КК

№ 405 от 28. 11. 2019г.

етап от обект “Жилищна сграда с
„Магазин за промишлени стоки в партера на магазин” УПИ ІІІ-67 в кв.618 на
триетажна жилищна сграда”
кв.”Дружба”,
гр.Сливен,
имот
с
идентификатор 67338.559.67

№ 406 от 28. 11. 2019г.

в УПИ ІІ-246, кв.110 по плана на ЦГЧ “Жилищна сграда на три етажа с използваемо
гр.Сливен, ул.”Сава Доброплодни” №18,
подпокривно пространство”
имот с идентификатор 67338.514.246

№ 407 от 28. 11. 2019год.

„Гараж”

№ 408 от 28. 11. 2019г.

попадащ в УПИ І-„За жилищно
“Осигуряване на достъпна среда на хора в строителство и обществено обслужваща
неравностойно положение във вх.А на бл.13 на сграда”, кв.560 на
ЖК”Българка”,
ЖК”Българка”,
гр.Сливен, сграда с идентификатор
67338.525.75.1 по КК

№ 409 от 29. 11. 2019год.

„Магазин за нехранителни стоки”

в УПИ І-„За жилищно строителство,
трафопост и КОО”, кв.571 по плана на
ЖК”Бългрка”, гр.Сливен.

№ 410 от 29. 11. 2019г.

“Ограда”

на УПИ V-104 в кв.95 по плана на
кв.”Комлука”,
гр.Сливен,
имот
с
идентификатор 67338.508. 104 по КК,
ул.”Димитър Пехливанов-Добрович” №18

№ 411 от 04. 12. 2019г.

в УПИ ІІ -„За КОО”, кв.157 по плана на
„Преустрайство и смяна предназначението на ЦГЧ - гр.Сливен, ул. ”Генерал Столипин”
съществуващи помещения в кафе-аператив и №18А, обекти с идентификатори
жилище”
67338.531.174.1.1 и 67338.531.174.1.3 по
КК на гр.Сливен.

№ 412 от 04.12. 2019г.

“Сграда със смесени функции”

в УПИ VІ-„За сграда със смесени
функции”, кв.297 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Предел” №5, имот с
идентификатор 67338.549.94 по КК

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ VІ-141, кв.16 по плана на с.Злати
войвода, община Сливен, ПИ с
идентификатор 30990.501.141 по КК

№ 414 от 04. 12. 2019год.

„Ограда”

на УПИ V-220 /стар пл.№ 2619/, кв.291,
местността
„Лозарски
връх”,
в
регулационните граници на гр.Сливен

№ 415 от 04. 12. 2019г.

„Жилищна сграда”

№ 416 от 04. 12. 2019г.

„Автомивка”

№ 417 от 04. 12. 2019г.

„Вилна сграда”

в УПИ VІІІ-1031, кв.18 в местността
„Градището”, СО „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.403.402 по КК

№ 418 от 04. 12. 2019год.

„Вилна сграда”

в ПИ с идентификатор 67338.437.416 по
КК, в местността „Башчардак”, землище
на гр.Сливен

№ 419 от 09. 12. 2019год.

в ПИ № 020017, местността „Султанка”,
„Сграда за сортиране, опаковане и експедиция на
землище на с.Панаретовци, община
яйца”
Сливен, с НТП „За птицеферма”

№ 420 от 09. 12. 2019г.

в УПИ V-257, кв.64 по плана на
“Жилищна сграда на два етажа с използваемо кв.”Речица”, гр.Сливен, ул.”Малина”
подпокривно пространство”
№11,
имот
с
идентификатор
67338.701.257

№ 413 от 04. 12. 2019г.

в имот с идентификатор 67338.527.101
по КК, образуващ УПИ ХІV-101,102,
кв.423 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Пейо Яворов” №34а.

в УПИ ХІІ-136, кв.14 по плана на
с.Самуилово, община Сливен
в ПИ с идентификатор 67338.100.76 по
КК на местността „Кубашкото”, землище
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самостоятелен обект с идентификатор
67338.701.405.1.3 по КК, попадащ в
частично УПИ VІІ-„За производствена и складова
дейност”, кв.109 по плана на кв.Речица гр.Сливен, ул.”Тодор Асенов” №1, имот с
идентификатор 67338.701.405

№ 421 от 09. 12. 2019г.

“Преустройство, пристрояване
надстрояване на склад”,

№ 422 от 11. 12. 2019г

“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.33 на ЖК”Българка” в
гр.Сливен,

сграда
с
идентификатори:
67338.525.104.1, 2 и 3 по КК, попадаща в
УПИ I, кв.565 по плана на ЖК”Българка”,
гр.Сливен.

№ 423 от 11. 12. 2019г.

„Жилищна сграда”

в УПИ V-15, кв.1 по плана на с.Чокоба,
община Сливен

№ 424 от 11. 12. 2019год.

„Вилна сграда - пристройка и преустройство”

в УПИ ХІІ-42, /стар пл.№ 9296/, кв.58,
местността „Андреева чешма”, СО
„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.405.42 по КК

№ 425 от 11. 12. 2019г.

„Жилищна сграда”

в УПИ І, кв.36 по плана на с.Струпец,
община Сливен

№ 426 от 11. 12. 2019г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІІ, кв.9 по плана на с.Тополчане,
община Сливен

№ 427 от 11. 12. 2019г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ VІІІ-191, кв.30 по плана на
с.Старо село, община Сливен

№ 428 от 11. 12. 2019год.

„Фотоволтаична централа до 30кW”

в НУПИ 4458, кв.301 на местност
„Сухата чешма”, СО„Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.413.99 по КК - урбанизирана
територия

№ 429 от 11. 12. 2019год.

„Покривна фотоволтаична централа 200 кW”

в ПИ с идентификатор 30990.220.18 по
КК на землище на с.Злати войвода,
община Сливен, местност „Пелит бунар”,
с отреждане „За производственоскладова дейност и фотоволтаична
централа”

№ 430 от 13. 12. 2019год.

„Вилна сграда с барбекю и гаражи”

в УПИ І-100,101,102 и 104 /стари пл.№
2890,2888,2889 и 104/, кв.215, по плана
на местността „Сухата чешма”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с нов идентификатор
67338.415.677 по КК

№ 431 от 13. 12. 2019год.

„Вилна сграда – реконструкция и пристройка”

в УПИ ІV-167/стар пл.№ 2022/, кв.204 на
местност „Дюлева река”, СО „Изгрев”,
землище на гр.Сливен,
ПИ с
идентификатор 67338.416.167 по КК

№ 432 от 13. 12. 2019г.

“Пристройка към съществуващ ресторант”

в УПИ ІІ –„ За обществени мероприятия,
ОО и благо-устроявяне, кв.620 по плана
на кв.”Дружба”, гр.Сливен, сграда с
идентификатор 67338.560.68.1 по КК.

№ 433 от 16. 12. 2019г.

в УПИ ІІ-50, кв.59 по плана на ЦГЧ „Реконструкция,
преустрайство
и
смяна
гр.Сливен, ул.”Митрополит Серафим”
предназначението на съществуващи помещения
№19,
обект
с
идентификатор
за нуждите на жилище”
67338.515.50.8.3 по КК.

№ 434 от 17. 12. 2019г.

„БКТП 20кV/0,4кV - 1х800кVА”, „Кабели 20кV” и
„Кабел 1кV” за захранване на „Зала Сливен”

№ 435 от 19. 12. 2019г.

“Изграждане на нова физическа инфраструктура
в УПИ І-493, кв.31 на гр.Кермен, община
на „А1 България”ЕАД за оптично кабелно
Сливен.
захранване на сградата на кметството”

№ 436 от 19. 12. 2019г.

„Покривна фотоволтаична централа 30 кW”

в УПИ І - „За пътен комбинат”, кв.62 по
плана на Промишлена зона, гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.602.103 по
КК

№ 437 от 19. 12. 2019г.

„Покривна фотоволтаична централа 30 кW”

в УПИ ІV - „За асфалтова база”, кв.62 по
плана на Промишлена зона, гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.602.102 по
КК

№ 438 от 20. 12. 2019г.

„Жилищна сграда”

в УПИ VІ-140, кв.26 по плана на
с.Тополчане, община Сливен

№ 439 от 20. 12. 2019г.

„Жилищна сграда”

в УПИ V, кв.39 по плана на с.Чинтулово,
община Сливен, ПИ с идентификатор
81387.5.15 по КК

№ 440 от 20. 12. 2019г.

“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.9 на бул.„Шести
Септември”,

УПИ VI-„За комплексно жилищно
строителство, ТП и благоустрояване”,
кв.176 на кв.”Клуцохор на гр.Сливен, ПИ
с идентификатор 67338.544.221 по КК.

№ 441 от 20. 12. 2019год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІV-18, кв.1 по плана на с.Биково,
община Сливен

№ 442 от 20. 12. 2019год.

„Жилищна сграда с гараж”

в УПИ ХХ-424, кв.86 по плана на
кв.„Речица”,
гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатор 67338.701.424 по КК

№ 443 от 23.12. 2019г.

обект с идентификатор 67338. 550 85.1.2
„Преустройство на съществуващо жилище за по КК, в УПИ ХІІ-85, кв.290 по плана на
нежилищни нужди”.
ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Хаджи Димитър”
№23, вх.А, ап.2

№ 444 от 23. 12. 2019г.

“Промяна на предназначението на съществуващ
магазин в жилище“,

№ 1 от 03. 01. 2020год.

„Млекопреработвателно предприятие - пристройка”

в УПИ І, кв.90, с.Крушаре, община
Сливен

№ 2 от 03. 01. 2020год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХVІІІ-734, кв.78 по плана на
с.Тополчане, община Сливен

№ 3 от 03. 01. 2020год.

„Ограда”

на УПИ ХІV-2616, кв.291, местност
„Лозарски връх” в регулационните
граници
на
гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатор 67338.419.214 по КК

№ 4 от 03. 01. 2020год.

„Селскостопанска постройка”

в ПИ с идентификатор 67338.435.47 по
КК, местността „Башчардак”, землище
на гр.Сливен с НТП „За земеделски труд
и отдих”

№ 5 от 07. 01. 2020г.

„Жилищна сграда на три и четири етажа”

в УПИ ХІ-20,21, кв.288 по плана на ЦГЧ
на гр.Сливен,
ул.”Д-р Константин
Стоилов”
№24-24А,
имот
с
идентификатор 67338.551.104 по КК

№ 6 от 07. 01. 2020г.

„Разширение на газоснабдителна станция с
в ПИ 14275.610.459 стопански двор на
пълначно за бутилки и нов подземен резервоар за
с.Гавраилово, община Сливен.
пропан бутан”

№ 7 от 09. 01. 2020г.

„Жилищна сграда”

в УПИ I -„За административен комплекс”
на кв.144 и в кв.165 по плана на ЦГЧ на
гр.Сливен.

обект с идентификатор
67338.545.295.6.12 по КК на гр.Сливен,
попадащи в УПИ ІІ-918, кв.217 на
кв.”Клуцохор” на гр.Сливен,
ул.”Волентирска” № 24.

2020г.

в УПИ VІ-172, кв.17 по плана на
с.Глушник, община Сливен

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж
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Обект
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№ 8 от 10. 01. 2020г.

“Преустройство на съществуващ офис в жилище”

обект
с
идентификатор
67338.532.198.8.13. по КК, находящ се в
УПИ VІІ-198 /стар пл.№5125/, кв.148 на
ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Сливница” №12.

№ 9 от 13. 01. 2020г.

“Жилищна сграда”

в УПИ LХХХ-72, кв.210 по плана на
кв.”Клуцохор”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.546.72 по КК,
ул.”Арх.Йордан Йорданов” № 34

№ 10 от 13. 01. 2020г.

“Надстрояване на съществуваща жилищна сграда”,

сграда
с
идентификатор
67338.532.106.1, попадаща в УПИ Х -

№ 11 от 15. 01. 2020г.

„Складови сгради” и „Ограда”

в ПИ 67338.108.37 с НТП „За ремонт и
поддържане на транспортни средства”,
местност „Бършен”, землище на
гр.Сливен

№ 12 от 16. 01. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХХІ–„За ремонтна работилница”,
кв.38 по плана на с.Малко Чочовени,
община Сливен

№ 13 от 16. 01. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30кW”

в НУПИ 5226, кв.458 на местността
„Гюргюнлюка”, СО„Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.421.147 по КК - урбанизирана
територия

№ 14 от 16. 01. 2020год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІХ-220, кв.33 по плана на
с.Тополчане, община Сливен

№ 15 от 16. 01. 2020год.

„Жилищна сграда”

в УПИ VІІІ-506, кв.39 по плана на
с.Тополчане, община Сливен

№ 16 от 16. 01. 2020год.

„Жилищна сграда - пристройка с преустройство”

в УПИ І-632, кв.100 по плана на с.Желю
войвода, община Сливен

№ 17 от 17. 01. 2020год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХVІІІ-37, кв.479 на кв.”Даме
Груев”, гр.Сливен, ПИ 67338.563.226 по
КК

№ 18 от 21. 01. 2020г.

„Покривна фотоволтаична централа 30 кW”

в УПИ VІІ, кв.32 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.604.48 по КК

„Рекламно-информационен елемент”

в УПИ ХІІІ, кв.10а по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен

„Еднофамилна жилищна сграда”

в УПИ VІІІ-267, кв.2 по плана на кв.”Ново
село-изток”, гр.Сливен, ул.”Полк. Любен
Кондаков” №9, имот с идентификатор
67338.522.267 по КК.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ VІІІ-43, кв.8 по плана на
с.Струпец, община Сливен

№ 22 от 23. 01. 2020год.

„Склад за селскостопански инвентар”

в ПИ с идентификатор 37530.16.75 по КК
на землището на с.Ковачите, община
Сливен, местност „Кору Тунджа”.

№ 23 от 23. 01. 2020год.

„Автосервиз”

в ПИ с идентификатор 67338.427.179 по
КК, в местност „Рамануша”, землище на
гр.Сливен, преотреден „За автосервиз”

№ 24 от 23. 01. 2020год.

„Вилна сграда”

в УПИ ІІ-309 /стар пл.№ 2084/, кв.226,
местност „Дюлева река”, селищно
образувание „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.417.309 по КК

№ 25 от 23. 01. 2020год.

„Вилна сграда - пристройка и преустройство”

в УПИ VІІ-326/стар пл.№ 2502/, кв.286 в
местност „Лозарски връх”, СО„Изгрев”,
землище на гр.Сливен,
ПИ с
идентификатор 67338.418.326 по КК

№ 26 от 27. 01. 2020г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

в УПИ ІІ-„За производствена и складова
дейност”, кв.79 по плана на Промишлена
зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.603.324 по КК

№ 27 от 27. 01. 2020г.

„Гараж”

в УПИ І-394, с отреждане „За ОО и
гаражи”, кв.1 по плана на кв.”Асеновец”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.566.413 по КК

№ 28 от 27. 01. 2020г.

„Гараж”

в УПИ ІІ-394, с отреждане „За ОО и
гаражи”, кв.1 по плана на кв.”Асеновец”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.566.414 по КК

№ 29 от 27. 01. 2020г.

„Гараж”

в УПИ ІІІ-394, с отреждане „За ОО и
гаражи”, кв.1 по плана на кв.”Асеновец”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.566.415 по КК

№ 30 от 27. 01. 2020г.

„Гараж”

в УПИ ІV-394, с отреждане „За ОО и
гаражи”, кв.1 по плана на кв.”Асеновец”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.566.416 по КК

№ 31 от 28 .01. 2020г.

“Гараж за една лека кола”,

в УПИ ХІ - 212, кв.61 по плана на
кв.”Речица”, гр.Сливен, ул.”Дивичково” №
6А, имот с идентификатор 67338.701.483
по КК.

№ 32 от 28. 01. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ VІ-91, кв.11 по плана на с.Старо
село, община Сливен

№ 33 от 30. 01. 2020г.

в УПИ ХVІІ-81, кв.36 по плана на
„Покривна фотоволтаична централа с мощност до кв.”Речица” на гр.Сливен, ул.”Стефан
30кW”
Газибаров” №17, имот с идентификатор
67338.701.477 по КК

№ 34 от 30. 01. 2020г.

“Преустройство на тавански помещения в жилище”

в УПИ І–240, 241, кв.412 по плана на
кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Агликина
поляна” №8.

№ 35 от 30. 01. 2020год.

„Склад за инвентар”

в УПИ VІ-265, /стар пл.№3173/, кв.241 на
местността
„Андреева
чешма”,
СО„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.415.684 по КК

№ 36 от 30. 01. 2020год.

„Склад за инвентар”

в УПИ ІV-265, /стар пл.№ 3173/, кв.241
на местността „Андреева чешма”,
СО„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.415.682 по КК

№ 37 от 30. 01. 2020год.

„Склад за инвентар”

в УПИ V-265, /стар пл.№ 3173/, кв.241 на
местността
„Андреева
чешма”,
СО„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.415.683 по КК

№ 38 от 30. 01. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІІ-31, кв.10 по плана на
с.Трапоклово, община Сливен

№ 39 от 31. 01. 2020г.

“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.31 на
ЖК”Българка” в гр.Сливен,

- бл.31 на ЖК”Българка” в гр.Сливен,
сгради
с
идентификатори:
67338.525.112.1, 2, 3, 4 и 5 по КК,
попадаща в УПИ I, кв.567 по плана на
ЖК”Българка”, гр.Сливен.

№ 40 от 31. 01. 2020г.

в УПИ ІІІ - „За производствена и
„Мрежова фотоволтаична електрическа централа за
складова
дейност”,
кв.11
на
собствено потребление с инсталирана мощност
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
391.22 кWр” и „БКТП 2х630 КVА”
идентификатор 67338.601.272 по КК

№ 19 от 21. 01. 2020г.

№ 20 от 21. 01. 2020год.

№ 21 от 23. 01. 2020год.
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№ 41 от 05. 02. 2020г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

в УПИ ХLІІ-„За производство на мебели”,
кв.22а по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.603.278 по КК

№ 42 от 05. 02. 2020г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

в УПИ ХLІІ-„За производство на мебели”,
кв.22а по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.603.278 по КК

№ 43 от 05. 02. 2020г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

в УПИ ХLІІІ-„За търговска и складова
дейност”,
кв.22а по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.603.161 по КК

№ 44 от 06. 02. 2020г.

“Преустройство на съществуващи жилища
обособяване на два самостоятелни обекта”

№ 45 от 07. 02. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30кW”

в НУПИ 6025, кв.378, местността
„Дълбоки дол”, СО„Изгрев”, землището
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.412.373 по КК

№ 46 от 07. 02. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ V-520, кв.67 по плана на с.Желю
войвода, общ. Сливен

№ 47 от 07. 02. 2020г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІV-174,175, /стари УПИ ІV-174 и
УПИ V-175/, кв.17 по плана на
с.Чинтулово, община Сливен, образуван
от ПИ с идентификатори 81387.501.174 и
81387.501.175 по КК

№ 48 от 10. 02. 2020г.

„Склад”

в
УПИ
VІ-„За
автосервиз
и
разкомплектоване на автомобили”, кв.16
по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен,

№ 49 от 11. 02. 2020г.

“Пристройка към жилищна сграда”

в УПИ ХХХІV-80,81, кв.210 по плана на
кв.„Клуцохор” - гр.Сливен, ул.„Хаджи
Маринка” № 21, имот с идентификатор
67338.546.80 по КК.

„Къща за гости за сезонно ползване”

в УПИ VІІ-153 /стар пл.№ 9528/, кв.202
по плана на местността „Дюлева река”,
СО „Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ
с идентификатор 67338.416.153 по КК

№ 51 от 11. 02. 2020г.

“Пристройки към съществуваща жилищна сграда”

в УПИ VІ-300, кв.67 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Сава Доброплодни” №4,
имот с идентификатор 67338.514.300. по
КК

№ 52 от 12. 02. 2020 г.

в ПИ с идентификатор 67338.108.37,
„Бетонова комплектна трансформаторна подстанция
местност „Бършен”, землище на
20/0,4кV - 1х630кVА”
гр.Сливен.

№ 53 от 13. 02. 2020г.

“Жилищна сграда”

№ 54 от 13. 02. 2020г.

„Покривна фотоволтаична инсталация с мощност в ПИ с идентификатор 67338.865.19 по
60кW без присъединяване към преносната и КК в м.”Кованлъка”, землище на
разпределителна мрежа”
кв.”Речица” - гр.Сливен

№ 55 от 14. 02. 2020г.

в УПИ II-„За комплексно жилищно
“Реконструкция на канализацията на жилищни
строителство и благоустрояване” в
блокове №№23 и 24 в кв.”Сини камъни”,
кв.596 на кв.”Сини камъни”, гр.Сливен.

№ 50 от 11. 02. 2020год.

с

в УПИ Х–143, кв.360 по плана на
кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Братя
Шкорпил” №17а.

в УПИ ХV-48, кв.247 по плана на
кв.”Клуцохор”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.540.48 по КК,
ул.”Алтънлъ Стоян войвода” № 24

№ 56 от 14. 02. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30кW”

в УПИ ІІІ-148, кв.26 по плана на
с.Гергевец, община Сливен

№ 57 от 14. 02. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХІІ-111, кв.9 по плана на
с.Чокоба, община Сливен

№ 58 от 18. 02. 2020г.

“Месопреработвателно предприятие”

в ПИ с идентификатор 67338.865.573 по
КК в м.”Кованлъка”, землище на
кв.”Речица”, гр.Сливен

№ 59 от 18. 02. 2020г.

“Ограда”

на УПИ VІІІ-26, кв.127 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Драган Цанков” №7, имот
с идентификатор 67338.533.26 по КК.

№ 60 от 18. 02. 2020г.

в регулационните граници на ЦГЧ на
гр.Сливен в участъка между бул.“Братя
„Изграждане на оптична кабелна мрежа на „Комнет
Миладинови“,
бул.“Цар
Симеон“,
България Холдинг” в ЦГЧ на гр. Сливен”
бул.“Цар Освободител“, бул.“Христо
Ботев“ и ул.“Великокняжевска“.

№ 61 от 18. 02. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ І-503, кв.38 по плана на
с.Гавраилово, община Сливен, ПИ с
идентификатор 14275.502.687 по КК

№ 62 от 20. 02. 2020г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

в УПИ ІІ-„За обществено обслужващи
центрове”,
кв.23 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.603.217 по КК

№ 63 от 21. 02. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ VІІІ-53, кв.5 по плана на с.Биково,
община Сливен

№ 64 от 21. 02. 2020год.

„Вилна сграда”

в УПИ ІV-452 /стар пл.№ 9741/, кв.243 по
плана на местността „Андреева чешма”,
СО„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.415.452

№ 65 от 26. 02.2020г.

“Промяна на предназначението на съществуваща
сграда в малка винарска изба“,

обект с идентификатор 67338.545.43.2
по КК, попадащ в УПИ ХVІ-43 с
отреждане ”За жилищно строителство и
малка винарска изба“, кв.198 на
кв.”Клуцохор” на гр.Сливен,
ул.”Шаркьой” № 6а.

№ 66 от 26. 02. 2020год.

„Вилна сграда”

в УПИ V-321 /стар пл.№ 4746/, кв.360 на
местноста „Сухата чешма”, СО„Изгрев”,
землище на гр.Сливен,
ПИ с
идентификатор 67338.413.321 по КК

№ 67 от 26. 02. 2020год.

в УПИ ХV, кв.26 по плана на
с.Селиминово,
община
Сливен,
„Месопреработвателно предприятие - преустройство
преотреден „За месопреработвателно
на част от съществуваща сграда”
предприятие и магазин за хранителни
стоки”

№ 68 от 26. 02. 2020год.

„Гараж”

в УПИ ХІІІ-48, кв.3 по плана на с.Бинкос,
община Сливен

№ 69 от 26. 02. 2020г.

в УПИ IV-„За комплексно жилищно
“Реконструкция на канализацията на жилищен блок строителство и благоустрояване” в
№1 в кв.”Сини камъни”,
кв.583 по плана на кв.”Сини камъни”,
гр.Сливен.

№ 70 от 02. 03. 2020г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30кW”

в УПИ ХХІІІ -„За производство на
пластмасови изделия”, кв.26 по плана по

№ 71 от 06. 03. 2020год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІ-675, кв.8 по плана на
с.Самуилово, община Сливен

№ 72 от 06. 03. 2020год.

„Ограда”

на УПИ І и ІІ, кв.80 по плана на
с.Крушаре, община Сливен

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 73 от 10. 03. 2020год.

по ул.„Георги Сава Раковски”, ул.„Антим
„Изграждане на велоалеи и съоръжение за
І” и ул.„Михаил Колони” в ПИ с
колоездене” по ул.„Георги Сава Раковски”, ул.„Антим
идентификатори 67338: 533.1; 532.2;
І” и ул.„Михаил Колони” в регулационните граници на
514.258; 514.292; 513.67; 513.266 и
гр.Сливен,
513.159 по КК

№ 74 от 10. 03. 2020год.

по бул.„Хаджи Димитър”, бул.„Братя
„Изграждане на велоалеи и съоръжение за
Миладинови”, бул.„Ст. Караджа” и бул.„6колоездене” по бул.„Хаджи Димитър”, бул.„Братя
ти септември” в ПИ с идентификатори
Миладинови”, бул.„Ст. Караджа” и бул.„6-ти
67338: 563.109; 604.105; 604.36; 546.104;
септември” в регулационните граници на гр.Сливен,
545.209, 544.229 и 543.1 по КК

№ 75 от 10. 03. 2020год.

„Изграждане на велоалеи и съоръжение за
колоездене” по ул.„Радой Ралин”, бул. „Христо Ботев”
и бул.„Панайот Хитов” в регулационните граници на
гр.Сливен,

№ 76 от 10. 03. 2020год.

по бул.„Георги Данчев“ и бул.„Бургаско
“Изграждане на велоалеи и съоръжение за
шосе“, в в ПИ с идентификатори 67338:
колоездене по бул.„Георги Данчев“ и бул.„Бургаско
553.7; 530.102; 528.371; 528.1; 528.47 и
шосе“, в регулационните граници на гр.Сливен,
525.1 по КК.

№ 77 от 11. 03. 2020г.

в УПИ І - 365, кв.76 по плана на
“Покрито паркомясто и склад за инвентар –
кв.”Речица”, гр.Сливен, ул.”Изгрев” № 2,
пристройка
към
съществуваща
едноетажна
имот с идентификатор 67338.703.365 по
нежилищна сграда”
КК.

№ 78 от 12. 03. 2020г.

“Сграда за обществено обслужване”.

в УПИ ІV-23,25, кв.281 по плана на ЦГЧ гр.Сливен , ул.”Йордан Кювлиев”, имот с
идентификатор 67338.550.25 по КК

№ 79 от 13. 03. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ VІІ-281, кв.53 на с.Желю войвода,
община Сливен

№ 80 от 13. 03. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХІІ-106, кв.10 по плана на с.Старо
село, общ. Сливен

№ 81 от 13. 03. 2020год.

„Вилна сграда” и „Ограда” 67338.416.160 по КК

в УПИ VІІІ-160 /стар пл.№ 2048/, кв.202
на, местността „Дюлева река”,
СО„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ
с идентификатор

№ 82 от 13. 03. 2020год.

„Магазин за хранителни и промишлени стоки”

в УПИ ІІІ - „За търговия”, кв.16 по плана
на с.Чинтулово, община Сливен, ПИ с
идентификатор 81387.501.524 по КК

№ 83 от 13. 03. 2020год.

„Ветеринарна амбулатория”

в УПИ ІІ-„За обществено обслужване”,
кв.24 по плана на с.Самуилово, община
Сливен

№ 84 от 16. 03. 2020г.

по ул.„Радой Ралин”, бул. „Христо Ботев”
и бул.„Панайот Хитов” в ПИ с
идентификатори 67338: 553.7; 530.102;
528.371; 528.1; 528.47 и 525.1 по КК

сграда
с
идентификатор
67338.603.145.1, находяща се в ПИ
„Текущ ремонт на покрив на съществуваща
67338.603.145 по КК, попадащ в УПИ ІІпроизводствена сграда”,
“за промишленa и складова дейност”,
кв.19 на Промишлена зона, гр.Сливен

№ 85 от 17. 03. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ І - 106, кв.11 по плана на
с.Бинкос, община Сливен

№ 86 от 17. 03. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ VІ-520, кв.67 на с.Желю войвода,
община Сливен

№ 87 от 17. 03. 2020год.

„Склад за инвентар”

в УПИ ІV-176, кв.29 по плана на
с.Панаретовци, община Сливен

№ 88 от 17. 03. 2020год.
№ 89 от 18. 03. 2020год.

„Склад за инвентар”
„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХV-176, кв.29 по плана на
с.Панаретовци, община Сливен
в УПИ V-7, кв.1 по плана на с.Чинтулово,
община Сливен,
ПИ с идентификатор
81387.501.7 по КК

№ 90 от 18. 03. 2020год.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

в УПИ V-104, кв.15, с.Гергевец, община
Сливен

№ 91 от 18. 03. 2020г.

„Жилищна сграда”

в УПИ V-553, кв.70 по плана на с.Желю
войвода, община Сливен

№ 92 от 18. 03. 2020год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІІІ-192 /стар пл.№ 2308/, кв.257,
местността „Лозарски връх”, СО „Изгрев”,
землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.418.192 по КК

„Асфалтова база”

в УПИ ІV- „За асфалтова база”, кв.62 по
плана на Промишлена зона, гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.602.102 по
КК

№ 94 от 24. 03. 2020год.

„Вилна сграда”

в УПИ ІХ-284 /стар пл.№ 3142/, кв.223 по
плана на местността „Дюлева река”,
СО„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.416.284 по КК.

№ 95 от 24. 03. 2020г.

„Гараж”

в УПИ ХХІ-128, кв.11 по плана на
с.Блатец, община Сливен

№ 93 от 20. 03. 2020г.

№ 96 от 24. 03. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWрн”

в УПИ ІІ-245, кв.12 по плана на с.Камен,
община Сливе

„Стопанска постройка”

в УПИ І-43,44, кв.101 по плана на
местността „Кироолу”, СО„Кироолу”,
землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.439.112 по КК

№ 98 от 25. 03. 2020г.

„Фотоволтаична централа до 30 кW”

в УПИ Х -„За цех за производство на
пелети от дървесна биомаса”, кв.38 по
плана на Промишлена зона, гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.605.324 по
КК

№ 99 от 26. 03. 2020г.

находящ се в УПИ І-5517, отреден „За
хотел”, кв.143 по плана на ЦГЧ на
„Преустройство и отваряне на нов вход към ресторант
гр.Сливен, бул.”Цар Освободител” №6,
на хотел „Парк централ”
имот с идентификатор 67338.548.6 по
КК.

№ 100 от 30. 03. 2020г.

обект с идентификатор 67338.828.7.4 по
„Преустройство на съществуваща нежилищна сграда
КК, в местност „Речиченски път”,
в къща за гости”,
землище на кв.”Речица”, гр.Сливен

№ 101 от 30. 03. 2020г.

“Силозно стопанство”

в УПИ VІІІ-432, кв.20 по плана на
кв.”Речица”, гр.Сливен , ул.”Изгрев” №32,
имот с идентификатор 67338.703.432 по
КК.

№ 102 от 30. 03. 2020г.

“Ограда”

на УПИ І-435, кв.72 по плана на
кв.”Речица”, гр.Сливен, ул.”Мир” №7,
имот с идентификатор 67338.702.435 по
КК.

№ 97 от 24. 03. 2020г.

№ 103 от 31. 03. 2020г.

в УПИ ІІ-“За жилищна сграда с магазини”
“Преустройство и промяна предназначението на /стар пл.№5831/, кв.527 по плана на ЦГЧ
помещения на съществуваща многоетажна сграда -гр.Сливен, ул.” Братя Миладинови”
със смесено предназначение”
№23,
имот
с
идентификатор
67338.552.34 по

№ 104 от 01. 04. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІV-268,/стар пл.№4154/, кв.508,
местност„Погребите” в регулационните
граници на гр.Сливен

№ 105 от 01. 04. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХХV-508, кв.57 по плана на
с.Самуилово, общ. Сливен

№ 106 от 01. 04.
2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХХІІ-109, кв.12 по плана на
с.Биково, община Сливен
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в УПИ ХVІІ-39,40 /стар пл.№ 2544/,
кв.289 на местността „Лозарски връх”,
СО„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.419.992 по КК

№ 107 от 01. 04. 2020год.;

„Вилна сграда”

№ 108 от 02. 04. 2020г.

върху обект с идентификатор 67338.
Покривна фотоволтаична централа с мощност до 701.278.3 по КК, в УПИ І „За търговска
30кW”
сграда”, кв.87 по плана на кв.”Речица” на
гр.Сливен,

№ 109 от 07. 04. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ І-135,136 /стар пл.№ 6762/, кв.325
по плана на местност „Моллова гора”,
СО„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатори 67338.409.135 и 136 по
КК

№ 110 от 07. 04. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр за собствени
нужди”

в УПИ VІІ-57, кв.5 по плана на с.Биково,
община Сливен

№ 111 от 07. 04. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІV-58, кв.5 по плана на с.Биково,
община Сливен

№ 112 от 07. 04. 2020год.

„Ателие”

в УПИ Х-4118, кв.510, по плана на
местността „Барутни погреби” в
регулационните граници на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.420.91 по КК

№ 113 от 07. 04. 2020год.

„Жилищна сграда - пристройка с преустройство”

в УПИ ХІІІ-199, кв.37 по плана на с.Горно
Александрово, община Сливен

№ 114 от 09. 04. 2020г.

Преустройство на съществуващ магазин в обект за
производство и продажба на тестени закуски“,

самостоятелен обект с идентификатор
67338.558.126.1.1 по КК, попадащ в
УПИ ІІ-126, кв.606 на кв.”Дружба”
гр.Сливен, с адрес на обекта
ЖК”Дружба” № 80.

№ 115 от 13. 04. 2020год.

„Ограда”

на УПИ VІІ-364 /стар пл.№ 2557/, кв.290
по плана на местността „Лозарски връх”,
СО„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ
с идентификатор 67338.419.364 по КК

№ 116 от 16. 04. 2020год.

„Пристройка към съществуваща производствена
сграда за линия за производство на тръби” е на
гр.Сливен

в ПИ с идентификатор 67338.464.27 по
КК, отреден „За производствена и
складова дейност”, в бивш стопански
двор на кв.„Дебелата кория”, землищ

№ 117 от 22. 04. 2020г.

“Сграда за обществено обслужване”

в УПИ ІV-23,25, кв.281 по плана на ЦГЧ гр.Сливен , ул.”Йордан Кювлиев”, имот с
идентификатор 67338.550.25 по КК

№ 118 от 27. 04. 2020г.

„Покривна фотоволтаична централа с мощност до
30кW”

върху обект с идентификатор
67338.551.37.1 по КК, попадащ в УПИ І
„За магазин”, кв.287 по плана на ЦГЧгр.Сливен, ул.”Константин Стоилов” №30

№ 119 от 27. 04. 2020г.

“Реконструкция на канализацията на жилищен блок
№1 в кв.”Сини камъни”,

в УПИ IV-„За комплексно жилищно
строителство и благоустрояване” в
кв.583 по плана на кв.”Сини камъни”,
гр.Сливен.

№ 120 от 29. 04. 2020г.

„Покривна фотоволтаична централа с мощност до
30кW”

върху обект с идентификатор 67338.
534.57.1 по КК, попадащ в УПИ І „За
обществено обслужване”, кв.737 по
плана на ЦГЧ-гр.Сливен, бул.”Цар
Освободител” №1А

№ 121 от 29. 04. 2020г.

“Реконструкция и пристройка на съществуваща
жилищна сграда” и „Гараж със склад”

в УПИ VIIІ-298, кв.43 по плана на
кв.”Речица”, гр.Сливен, ул.”Зора” №7,
имот с идентификатор 67338.702.298

№ 122 от 29. 04. 2020год.

„Климатизиран склад за готова продукция” и
„Частично преоборудване на съществуваща малка
винарна изба”

в ПИ № 034019, бивш стопански двор в
местността „Коколец”, землище на
с.Калояново, община Сливен, отреден
„За бензиностанция, мотел и
обществено хранене”

№ 123 от 30. 04. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 124 от 30. 04. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 125 от 30. 04. 2019год.

„Склад/навес за техника”

в ПИ № 019017, местността „Драката”,
землището на с.Самуилово, община
Сливен, отреден за „За производствена
складова и търговска дейност”

№ 126 от 30. 04. 2020год.

„Вилна сграда”

в УПИ ІV-693 /стар пл.№ 3301/, кв.38,
местността „Андреева чешма”, СО
„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.415.639 по КК

№ 127 от 04. 05. 2020г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

в УПИ VІ-„За производствено-складова
дейност”, кв.31а по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.604.161 по КК

№ 128 от 04. 05.2019год.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

№ 129 от 08. 05. 2020г.

„Водопроводни връзки ПСПВ и напорен водоем V=10 000м3”

в УПИ ІХ-105, кв.25 по плана на
с.Калояново, община Сливен
в НУПИ 1569, кв.36 по плана на
местността „Среди дол”, СО „Изгрев”,

в УПИ ІV - „За складова база”, кв.80 по плана на
с.Крушаре, община Сливен
В кв.”Клуцохор”, кв.“Асеновец“ и

извън
регулационните граници на гр.Сливен

№ 130 от 11. 05. 2020год.

„Вилна сграда”

в УПИ ІІІ-533 /стар пл.№ 5037/, кв.367 по плана на
м.„Гюргюнлюка”, СО „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.413.533 по
КК

№ 131 от 11. 05. 2020год.

„Навес за селскостопанска техника”

в УПИ І-„За склад”, кв.88 на с.Крушаре, община
Сливен

№ 132 от 11. 05. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХІІ-90, кв.13 по плана на с.Бинкос, община
Сливен

№ 133 от 11. 05. 2020г.

“Осигуряване на достъпна среда на хора в неравностойно
положение в многофамилна жилищна сграда, бл.79, вх.”В”,
кв.”Стоян Заимов”, гр.Сливен”

в УПИ І-„За жилищно строителство и пазар”, кв.704
по плана на кв.”Стоян Заимов”, гр.Сливен, сграда
с идентификатор 67338.562.40.3 по КК

№ 134 от 11. 05. 2020г.

в УПИ ІІ-92, отреден ”за търговия”, в кв.623 по
“Пристройка ново за стълбище към съществуваща търговска
плана на кв.„Дружба” - гр.Сливен, имот с
сграда”
идентификатор 67338.559.92 по КК

№ 135 от 12. 05. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в НУПИ 3147, кв.241 по плана на местнотта
„Дюлева река”, СО „Изгрев”, земл. на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.416.280 по КК урбанизирана територия

№ 136 от 13. 05. 2020г.

“Силози за ядки”

в УПИ ІІІ-26,27- „За складова база за предприятие
за производство на печени ядки „Кронос”, кв.8 по
плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.601.267 по КК

№ 137 от 13. 05. 2020г.

“Основен ремонт и преустройство на съществуващо жилище”

в УПИ ІІ–185, кв.395 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Карандила” №2.

№ 138 от 14. 05. 2020г.

„Покривна фотоволтаична централа с мощност до 30кW”

в УПИ ХХIІ-230, кв.26 по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, ул.”Дивичково” №30, имот с
идентификатор 67338. 702.230 по КК

№ 139 от 14. 05. 2020г.

„Покривна фотоволтаична централа с мощност до 30кW”

в УПИ ХVІ-58, кв.16 по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, ул.”Драва” №48, имот с идентификатор
67338. 703.58 по КК

Въведен в експлоатация
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№ 140 от 14. 05. 2020г.

“Православен параклис”

в УПИ ХVІІІ-454, кв.40 по плана на местност
„Селището”, СО”Селището”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.441.454 по КК

№ 141 от 14. 05. 2020г.

„Жилищна сграда”

УПИ VІІ-342, отреден „За жилищна сграда и
обществено обслужване”, кв.42 по плана на
кв.”Асеновец”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.565.342 по КК

№ 142 от 15. 05. 2020г.

„Преустройство и смяна на предназначението на нежилищна
сграда в зали за тържества”

в ПИ с идентификатор 67338.107.65, с НТП „За
ремонт и поддържане на транспортни средства” в
м.„Чобанка”, землище на гр.Сливен

№ 143 от 18. 05. 2019г.

„БКТП 20кV/0,4кV, 1х800кVА” и „Кабел 20кV”

за захранване на БКТП в ПИ 020017, м.“Султанка“
в землището на с.Панаретовци, община Сливен

№ 144 от 19. 05. 2020г.

„Текущ ремонт на съществуваща жилищна сграда”

находяща се в УПИ ІІ-44, кв.8 по плана на с.Голямо
Чочовени, община Сливен

№ 145 от 20. 05. 2020г.

„Вилна сграда”

в УПИ ХVІІІ-2617, кв.291 в местност ”Лозарски
връх”, СО”Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.419.215 по КК

№ 146 от 20. 05. 2020г.

„Покривна фотоволтаична централа 30кW”

№ 147 от 20. 05. 2020г.

„Рекламно-информационен елемент”

№ 148 от 21. 05. 2020г.

“Складова база за търговия със строителни материали”

№ 149 от 21. 05. 2020г.

„Реконструкция и обновяване на жилищна сграда”

№ 150 от 26. 05. 2020г.

„Вилна сграда” и „Гараж”

№ 151 от 26. 05. 2020г.

„Фотоволтаична централа 30 кW”

№ 152 от 26. 05. 2020г.

„Фотоволтаична централа 30 кW”

№ 153 от 26. 05. 2020г.

“Жилищна сграда на три етажа с гаражи и офис”

№ 154 от 28. 05. 2020г.

„Преустройство и ремонт на жилищен етаж и ремонт на
покривната конструкция”

№ 155 от 01. 06. 2020год.

„Жилищна сграда”

№ 156 от 01. 06. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІІ-401, кв.33 по плана на с.Желю войвода,
община Сливен

№ 157 от 01. 06. 2020год.

„Ограда”

на УПИ ІІІ-260 /стар пл.№ 1970/, кв.206 по плана на
местността „Дюлева река”, СО „Изгрев” в
землището на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.416.260 по КК

№ 158 от 01. 06. 2020год.

„Ограда”

на УПИ ХVІІІ-454, кв.40, местността „Селището”,
СО„Селището”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.441.454 по КК

№ 159 от 01. 06. 2020г.

„Отводняване на улица „Харкан” между о.т.1975 и о.т.1977”

№ 160 от 01. 06. 2020г.

”Приемо-предавателна станция с честотен обхват 9002100МНz - SLV0169.А000 „Harkan” на „А1 България”ЕАД”

№ 161 от 01. 06. 2020г.

„Фотоволтаична централа 30 кW”

№ 162 от 02. 06. 2020г.

„Фотоволтаична централа с мощност 30кW”

№ 163 от 02. 06. 2020г.

в УПИ ІХ-427/3813/, кв.281 по плана на местност
„Барутни погреби”, СО”Изгрев”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.418.427 по КК
в УПИ V „За училище” кв.732 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Великокняжевска” №1
в УПИ І-444,449, кв.111 по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.703.535 по
КК.
в УПИ ІХ-268, кв.19 по плана на с.Ичера, община
Сливен, ПИ с идентификатор 32915.501.529
в УПИ VІІІ-2458, кв.257, местност „Лозарски връх”,
СО”Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.418.202 по КК
в УПИ І-89, кв.18 по плана на с.Струпец, община
Сливен
в УПИ VІІ-164, кв.26 по плана на с.Градско, община
Сливен
в УПИ ХХIII-170, кв.124 по плана на ЦГЧ-гр.Сливен,
ул.”Петко Каравелов” №5, имот с идентификатор
67338.532.170 по КК.
самостоятелен обект 67338.563.59.1.3 и сграда с
идентификатор 67338.563.59.1 по КК, в УПИ ХІІ-59,
кв.482 по плана на кв.”Даме Груев”, гр.Сливен
в УПИ ХІ-515, кв.47 по плана на гр.Кермен, община
Сливен

в регулационните граници гр.Сливен, между
кв.кв.268 и 269 по плана на кв.”Клуцохор
върху сграда с идентификатор 67338.541.19.1 по
КК в УПИ ІІІ-„За комплексно жилищно строителство
и ТП”, кв.221 по плана на кв.”Клуцохор” ,
в УПИ ХLVІІІ-„За преработка на зеленчуци и
плодове”, кв.21 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.603.48 по КК

в УПИ VІІІ-89, кв.462 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Гогол” №28, имот с идентификатор
67338.556.89 по КК
в УПИ ХIV-98, кв.66 по плана на гр.Сливен,
„Ремонт на покривна конструкция на съществуваща жилищна
ул.”Райна Княгиня” №11, имот с идентификатор
сграда”
67338.514.98 по КК.

№ 164 от 02. 06. 2020год.

“Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда”

в УПИ V–65, кв.365 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Стоян Папазов” №56

№ 165 от 09. 06. 2020г.

„Вилна сграда”

в УПИ ІІ-10226, кв.22 по плана на местността
„Градището”, СО „Изгрев”, землище на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.403.403 по КК

№ 166 от 09. 06. 2020г.

„Жилищна сграда” и „Склад с навес”

в УПИ Х-429, кв.32 по плана на гр.Кермен, община
Сливен

№ 167 от 09. 06.2020г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХVІІІ-129, кв.21 по плана на с.Биково, общ.
Сливен

№ 168 от 09. 06. 2020г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІХ-73, кв.8 по плана на с.Бинкос, община
Сливен

№ 169 от 09. 06. 2020г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІV-135, кв.33 по плана на с.Калояново,
община Сливен

№ 170 от 09. 06. 2020г.

„Покривна фотоволтаична централа с мощност 30кW”

в УПИ VІ-„За автокъща, автосалон и заведение за
обществено хранене”, кв.580 по плана на ЖК”Сини
камъни”, гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.523.22 по КК.

№ 171 от 12. 06. 2020г.

„Вилна сграда”

в УПИ ІІ-236 /стар пл.№ 3571/, кв.256, по плана на
местността „Лозарски връх”, СО „Изгрев”, землище
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.418.236
по КК

№ 172 от 12. 06. 2020г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІІІ, кв.4 по плана на с.Гергевец, община
Сливен

№ 173 от 12. 06. 2020г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІ-192, кв.20 по плана на с.Глушник, община
Сливен

№ 174 от 12. 06. 2020г.

„Административно-битова сграда - надстройка”, „Склад за
селскостопанска техника” и „Склад за инвентар

със санитарно-битови помещения” в УПИ ІV - „За
склад”, кв.20 по плана на кв.„Речица”, гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.703.97 по КК

№ 175 от 15. 06. 2020г.

“Жилищна сграда”

в УПИ VIІ-194, кв.34 по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, ул.”Зорница” №9, имот с идентификатор
67338.701.471 по КК.

№ 176 от 16. 06. 2020г.

„Реконструкция на довеждащ водопровод от яз.”Асеновец”
до разпределителна шахта при о.т.482 в регулационните
граници на гр.Сливен”,

№ 177 от 17. 06. 2020г.

„Ограда”

№ 178 от 17. 06.2020г.

„ДЕТСКА ПЛОЩАДКА”

№ 179 от 22. 06. 2020г.

„Фотоволтаична централа с мощност 30кW”

№ 180 от 24. 06. 2020г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

във и извън регулационните граници на гр.Сливен
на УПИ ІІІ-4060, кв.507 по плана на местността
„Погребите” в регулационните граници на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.420.248 по
КК
в УПИ VІІІ - „За кметство”, кв.17 по плана с.Стара
река, община Сливен
в УПИ VІІІ-224, кв.418 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Димчо Дебелянов”№28, имот с
идентификатор 67338.526.224 по КК.
в УПИ ІІІ-294, кв.34 по плана на с.Биково, община
Сливен

№ 181 от 24. 06. 2020г.

„Масивна ограда - подпорна стена”

в УПИ ХІІ-242 /стар пл.№ 1419/, кв.28, местността
„Градището”, СО „Изгрев, землището на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.404.242 по КК

№ 182 от 24. 06. 2020г.

„Преустройство на съществуващ магазин в самостоятелно
жилище

” обект с идентификатор 67338.508.161.1.28 по КК,
попадащ в УПИ ХVІІ, кв.96 по плана на
кв.„Комлука”,гр.Сливен, ул.”Любен Каравелов” №
20-А

№ 183 от 24. 06. 2020г.

„Преустройство на съществуващ магазин в самостоятелно
жилище”

обект с идентификатор 67338.508.161.1.27 по КК,
попадащ в УПИ ХVІІ, кв.96 по плана на
кв.„Комлука”,гр.Сливен, ул.”Любен Каравелов” №
20-А

№ 184 от 25. 06. 2020г.

„Гараж”

в УПИ Х-28,29 /стар пл.№ 95,96/, кв.2 по плана на
местност „Селището”, СО„Селището”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.441.514 по
КК

№ 185 от 25. 06. 2020г.

„Склад с котелно помещение” и „Покривна фотоволтаична
централа до 30 kWр” и „Соларна инсталация”

в УПИ ХХ-231, кв.28 по плана на м.„Селището”, СО
„Селището”, ПИ с идентификатор 67338.440.231 по
КК

№ 186 от 25. 06. 2020г.

„Жилищна сграда” и „Гараж със склад”

в УПИ ІІІ-671, кв.74 по плана на с.Самуилово,
община Сливен

№ 187 от 29. 06. 2020г.

“Ограда”

на УПИ ХVІ-138, кв.14 по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, ул.”Матей Преображенски” №18б, имот
с идентификатор 67338.702.138 по КК.

№ 188 от 29. 06. 2020г.

“Ограда”

на УПИ VІ-343, кв.91 по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, ул.”Кубрат” №2, имот с идентификатор
67338.701.343 по КК.

№ 189 от 29.06. 2020г.

“Преустройство на съществуващ офис в жилище”,

обект с идентификатор 67338.533.6.1.18. по КК,
находящ се в УПИ ХIII - 6, кв.128 на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Граф Игнатиев” №8.

№ 190 от 29. 06. 2020г.

“Жилищна сграда”

в УПИ ХV-209, кв.112 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Джеймс Баучер” №24А, имот с идентификатор
67338.514.209 по КК.

№ 191 от 30. 06. 2020г.

“Жилищна сграда на три етажа”

в УПИ VII-207,208, кв.149 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Петко Каравелов” №4, имот с
идентификатор 67338.532.285 по КК.
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№ 192 от 30. 06. 2020г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

в УПИ V-„За складова база за промишлени стоки”,
кв.37 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.605.183 по КК

№ 193 от 01. 07. 2020г.

„Покривна фотоволтаична централа с мощност до 30кW”

в УПИ ХVII-137, кв.46 по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, ул.”Драва” №22

№ 194 от 02. 07. 2020г.

„Фотоволтаична централа до 30кW”

в УПИ І-326 /9172/, кв.267 по плана на местност
„Сухата чешма”, СО”Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.414.371 по
КК

№ 195 от 02. 07. 2020г.

“Текущ ремонт на сгради”

в ПИ 386, кв.46 по плана на кв.”Комлука” на
гр.Сливен, ул.”Сирак Скитник” № 17 , сгради с
идентификатори 67338.510.386.4 и 5

№ 196 от 02. 07. 2020г.

“Реконструкция на покрива на постройки от допълващото
застрояване”

в ПИ 50, кв.233 по плана на кв.”Клуцохор” гр.Сливен, ул.”Лозарска” № 28 , сгради с
идентификатори 67338.537.50.4 и

№ 197 от 03. 07. 2020г.

“Реконструкция и пристройка на съществуваща жилищна
сграда” и „Гараж със склад”

в УПИ VIIІ-298, кв.43 по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, ул.”Зора” №7, имот с идентификатор
67338.702.298

№ 198 от 03. 07. 2020г.

„Временен склад”

№ 199 от 06. 07. 2020г.

„Навес - гараж”

в УПИ І-„За производствена и складова дейност”,
кв.17 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен,

ПИ с идентификатор 67338.602.137 по
КК
в УПИ І-131, кв.399 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Осми март” №24, имот с
идентификатор 67338.528.131 по КК.

№ 200 от 07. 07. 2020г.

„Текущ ремонт на покрив на съществуваща жилищна
сграда”,

сграда с идентификатор 67338. 563.34.1 по
КК, попадаща в УПИ ХІV-34, кв.479 по плана
на кв.”Даме Груев”, гр.Сливен

№ 201 от 07. 07. 2020г.

„Преустройство на помещения и реконструкция на
преместваем обект за разширение на съществуващ
обект за бързо хранене

”, обекти с идентификатори 67338.531.83.1.1
и 2 по КК, находящи се в УПИ ХХI „За кино и
КОО”, кв.157 на ЦГЧ - гр.Сливен, бул.”Цар
Освободител” №15А.

№ 202 от 07. 07. 2020г.

„Жилищна сграда”

№ 203 от 07. 07. 2020г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХV-263, кв.19 по плана на
с.Гавраилово, община Сливен, ПИ с
идентификатор 14275.501.263 по КК

№ 204 от 07. 07. 2020г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в НУПИ 2213, кв.240 по плана на местността
„Дюлева река”, СО„Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.416.344

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ Х-455, кв.30 по плана на с.Ковачите,
община Сливен, ПИ с идентификатор
37530.502.455 по КК

№ 206 от 09. 07. 2020г.

„Търговски обект за производство и продажба на
тестени закуски“,

УПИ VІІ-„За КОО”, кв.615 по плана на
кв.“Дружба” на гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.560.208 поКК

№ 207 от 09. 07. 2020г.

"Рехабилитация на магистрален канал М-1 от НС“Средна
Тунджа“

в землищата на с.Гавраилово, с.М.Чочовени,
с.Чинтулово, с.Самуилово, с.Гергевец и
с.Тополчане, община Сливен и гр.Сливен

№ 208 от 10. 07. 2020г.

„Склад/ навес”

в УПИ ІV-168, кв.22 по плана на с.Гергевец,
община Сливен

№ 209 от 10. 07. 2020г.

„Текущ ремонт на жилищна сграда”,

обект с идентификатор 47980.501.119.1,
попдащ в УПИ ІІ-119, кв.20 по плана на
с.Мечкарево, община Сливен, ПИ с
идентификатор 47980.501.119 по КК

№ 210 от 10. 07. 2020г.

„Вилна сграда”

в УПИ ІХ-387 /стар пл.№ 2436,2437/, кв.253
по плана на местността „Лозарски връх”, СО
„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.418.387 по КК

№ 205 от 07. 07. 2020г.

в УПИ ХІІ-189 /стар пл.№ 2313/, кв.257 по плана на
местността „Лозарски връх”, СО „Изгрев”, землище
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.418.189
по КК

„Вилна сграда - близнак”

в УПИ ХVІ-39,40 /стар пл.№ 2545/, кв.289 по плана
на местността „Лозарски връх”, СО „Изгрев”,
землище на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.419.991 по КК

№ 212 от 10. 07. 2020г.

„Склад/ навес”

в УПИ ІХ-40, кв.6 по плана на с.Сотиря, община
Сливен

№ 213 от 13. 07. 2020г.

„Фотоволтаична централа на терен с мощност до 110кW”

в УПИ І-429 „За мандра”, кв.19 по плана на
кв.”Речица” на гр.Сливен, ул.”Изгрев” №46, имот с
идентификатор 67338.703.429 по КК.

№ 214 от 14. 07. 2020г.

“Преустройство и промяна на предназначението в обект за
производство и търговия с тестени закуски на част от
съществуваща търговска сграда „

обект с идентификатор 67338.508.135.6.1 по КК,
попадащ в УПИ І-„За магазин и административна
сграда”, кв.99 по плана на кв.”Комлука” - гр.Сливен,
ул.”Павел Милюков” №1

№ 215 от 16. 07. 2020г.

“Жилищна сграда”

в УПИ ХV-136, кв.14 по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, ул.”Матей Преображенски” №18, имот с
идентификатор 67338.702.136 по КК.

№ 216 от 17. 07. 2020г.

„Ателие”

в УПИ І-375, отреден „за общ.обслужване” /стар
пл.№ 1864/, кв.208 по плана на м.„Дюлева река”,
СО„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.416.375 по КК

№ 217 от 17. 07. 2020г.

„Вилна сграда”

в УПИ ІІ-181 /стар пл.№ 3117/, кв.219 по плана на
м.„Сухата чешма”, СО„Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.415.181 по
КК

№ 218 от 17. 07. 2020г.

„Казан за изваряване на ракия”

в УПИ ІV-94, отреден „за казан за ракия”, кв.8 на
с.Калояново, община Сливен

№ 219 от 17. 07. 2020г.

„Ограда”

на УПИ І-55, ІІ-55, ІІІ-55, в кв.12 по плана на
с.Малко Чочовени, община Сливен

№ 220 от 20. 07. 2020г.

в УПИ ІІ- „За токоизправителна станция” кв.611 на
„Рехабилитация на съществуваща токоизправителна станция
кв.”Дружба” - гр.Сливен, обект с идентификатор
/ ТИС 2 - Дружба”
67338.558.137

№ 221 от 20. 07. 2020г.

в УПИ VІ- „За ел.подстанция” кв.527 по плана на
„Рехабилитация на съществуваща токоизправителна станция
ЦГЧ - гр.Сливен, обект с идентификатор
/ ТИС 3 – Г.Кирков”
67338.552.32.1

№ 222 от 20. 07. 2020г.

„Жилищна сграда”

в УПИ VІІ, кв.3 по плана на с.Гергевец, община
Сливен

№ 223 от 23. 07. 2020г.

„Склад за инвентар”

в УПИ VІІІ-326 /стари пл.№ 3469 и 9172/, кв.267 по
плана на м.„Сухата чешма” СО „Изгрев”, землище
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.414.370
по КК

№ 224 от 24. 07. 2020г.

„Къмпинг”

в ПИ 000262, землище на с.Сотиря, община
Сливен, отреден „За къмпинг и обществено
обслужване”, ПИ с идентификатор 68117.103.262
по КК

№ 225 от 24. 07. 2020г.

„Ремонт на учебно-производствен корпус на три етажа и
пристройка към него на Професионална гимназия по
механотехника – гр.Сливен”,

находяща се в УПИ VІІ-154, отреден “За училище”,
кв.458 по плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен,
ул.”Стефан Султанов”№9

№ 226 от 24. 07. 2020г.

“Преустройство на съществуващи офиси в две жилища”,

обект с идентификатор 67338.549.7.2.7 по КК,
находящ се в УПИ IV- „За жилищно строителство и
подземни гаражи”, кв.280 /стар кв.219/ по плана на
ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Ген.Драгомиров” №7.

№ 227 от 27. 07. 2020г.

„Еднофамилна жилищна сграда”

в ПИ с идентификатор 67338.563.77 по КК,
образуващ УПИ ІІІ-76,77 в кв.484 по плана на
кв.”Даме Груев”, гр.Сливен

№ 228 от 28. 07. 2020г.

“Преустройство на таванско помещение в ателие за
индивидуална творческа дейност“,

в сграда с идентификатор 67338.504.65.1,
попадаща в УПИ VІ-„За жил.стр. и
благоустрояване”, кв.80 по плана на кв.”Комлука” гр.Сливен, ул.”Асеновска” № 46, вх.А

№ 229 от 28. 07. 2020г.

„Фотоволтаична централа с мощност 20кW”

в УПИ ХIV-186, кв.55 по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, ул.”Възраждане” №24А, имот с
идентификатор 67338. 703.456 по КК

№ 230 от 28. 07. 2020г.

БКТП 20кV/0,4кV, 1х800кVА” и „Кабел 20кV”,

в и за ПИ 67338.8.34 с НТП“За база за
селскостопанска или горскостопанска
дейност“, м.Сливенски кър, землище на
гр.Сливен.

№ 231 от 30. 07. 2020г.

„Фотоволтаична централа до 30кW”

в УПИ VІІІ-131, кв.28 по плана на с.Гергевец,
община Сливен

№ 232 от 30. 07. 2020г.

„Православен храм „Света Великомъченица Ирина”

в УПИ І-„За църква”, кв.38 по плана на с.Струпец,
община Сливен

№ 233 от 30. 07. 2020г.

„Фотоволтаична централа до 30кW”

в УПИ ІV-606, кв.73 по плана на с.Тополчане,
община Сливен

№ 234 от 31. 07. 2020г.

„Жилищна сграда”

в УПИ І-200, кв.20 по плана на с.Глушник, община
Сливен

№ 235 от 03. 08. 2020г.

БКТП 20кV/0,4кV, 1х800кVА”, „Кабели 20кV”, „Кабел 1kV” и
„Електромерно табло”

в и за УПИ XXIV, кв.11 по плана на Промишлена
зона, гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.601.82 по КК.

„Фотоволтаична централа до 30кW”

в УПИ ІІ-323, кв.31 по плана на с.Блатец, община
Сливен

„Фотоволтаична централа 30кW”

в УПИ Х-91, кв.13 по плана на с.Гергевец, община
Сливен

№ 211 от 10. 07. 2020г.

№ 236 от 04. 08. 2020г.
№ 237 от 04. 08. 2020г.
№ 238 от 04. 08. 2020г.

„Покривна фотоволтаична централа 30кW”

в УПИ ХІІ-95, кв.13 на с.Гергевец, община Сливен

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж
№ 239 от 04. 08. 2020г.

Възложител

Обект
„Фотоволтаична централа до 30кW”

Местонахождение
в УПИ ХІV-48, кв.3 по плана на с.Бинкос, община
Сливен

№ 240 от 04. 08. 2020г.

„Покривна фотоволтаична централа 30 кW”

в УПИ ІІІ, кв.21 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.603.55 по КК

№ 241 от 04. 08. 2020г.

„Фотоволтаична централа до 30кW”

в НУПИ 67338.412.43 по КК, имот с пл.№ 5754,
кв.316 по плана на м.„Дълбоки дол”, СО”Изгрев”,
землище на гр.Сливен

№ 242 от 04. 08. 2020г.

“Преустройство на таванско помещение в ателие

”, в сграда с идентификатор 67338.512.110.2 по КК,
находяща се в УПИ V-111, кв.70 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Верила” №1, вх.Б.

№ 243 от 05. 08. 2020г.

„Фотоволтаична централа до 30кW”

УПИ ІІІ-12, кв.1 по плана на с.Чинтулово, община
Сливен

№ 244 от 05. 08. 2020г.

„Вилна сграда”

в УПИ VІІІ-393, кв.501 на местност ”Лозарски връх”
в регулационните граници на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.419.393 по КК

№ 245 от 05. 08. 2020г.

„Реконструкция и пристройка на съществуваща жилищна
сграда”

в УПИ VІІ-133, кв.179 по плана на кв.„Клуцохор” на
гр.Сливен, ул.”Хаджи Вълкова” №33, ПИ с
идентификатор 67338.544.133 по КК.

№ 246 от 07.08.2020г.

„Еднофамилна жилищна сграда”
№ 247

от 11. 08. 2020г.
№ 248 от 11.08.2020г.

„Фотоволтаична централа 30кW”
„Жилищна сграда”

УПИ ХХVІІІ-290, кв.2 по плана на кв.”Ново селоизток”, гр.Сливен, ул.”Полк. Любен Кондаков” №1,
имот с идентификатор 67338.522.288 по КК.
в УПИ ІV-168, кв.22 по плана на с.Гергевец,
община Сливен
УПИ ІІІ, кв.20 по плана на с.Глушник, община
Сливен
УПИ ХХІІІ-15, кв.245 по плана на кв.„Клуцохор” гр.Сливен, ул.„Овчарска” №5а, имот с
идентификатор 67338.540.15 по КК на гр.Сливен
в сграда с идентификатор 67338.512.110.2 по
КК, находяща се в УПИ V-111, кв.70 по плана на
ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Верила” №1, вх.Б.
УПИ ІХ-151, /стар пл.№ 2156/, кв.229, местността
„Дюлева река”, СО „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.417.151
УПИ V-1417, кв.69 по плана на местността
„Градището”, СО „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.404.252
по КК
УПИ ІV-5, кв.1 по плана на с.Бяла, община
Сливен, отреден „За млекопреработвателно
предприятие”
УПИ VІІ-1627, кв.36, по плана на м.„Среди дол”,
СО „Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.404.44 по КК

№ 249 от 13. 08. 2020г.

“Ограда”

№ 250 от 17. 08. 2020г.

“Преустройство на таванско помещение в ателие”

№ 251 от 17. 08. 2020г.

„Склад за инвентар”

№ 252 от 17.08.2020г.

„Вилна сграда”

№ 253 от 17.08.2020г.

„Млекопреработвателно предприятие - преустройство на
съществуваща сграда”

№ 254 от 19. 08. 2020год.

„Жилищна сграда” и „Ограда”

№ 255 от 21. 08. 2020г.

„Ограда”

УПИ V-251 /стар пл.№ 2038/, кв.204, по плана на
местността „Дюлева река”, СО „Изгрев”,
землище на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.416.251 по КК

№ 256 от 21.08.2020год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІ-общ., кв.19 по плана на с.Глушник,
община Сливен

№ 257 от 21.08.2020год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІV-319, кв.31 по плана на с.Блатец,
община Сливен

№ 258 от 24.08.2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в НУПИ 2111 в кв.224, местност „Дюлева река”,
СО„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.416.305 по КК урбанизирана територия

№ 259 от 24. 08.2020год.

„Ограда”

в УПИ V-1417, кв.69 по плана на местността
„Градището”, СО „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.404.252
по КК

№ 260 от 24.08.2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 261 от 24. 08. 2020г.

“Ограда”

№ 262 от 25. 08. 2020г.

“Жилищни сгради на три и на четири етажа”

№ 263 от 26. 08. 2020г.

„Фотоволтаична централа с мощност 30кW”

№ 264 от 26. 08. 2020г.

“Преустройство на съществуващ магазин за
промишлени стоки в зъболекарски кабинет”

№ 265 от 26. 08. 2020г.

“Преустройство на съществуващо ателие в жилище”

№ 266 от 26. 08. 2020г.

“Преустройство на съществуващо ателие в жилище”

в УПИ VІІІ-193, кв.23 по плана на с.Биково,
община Сливен

на УПИ V-„За обществено обслужване”, кв.31б
по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.604.101 по КК

в УПИ VІІІ-49, кв.75 по плана на
кв.”Комлука” на гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.508.49 по КК,
ул.”Абаджийска” № 5
в УПИ I-63, кв.27 по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, ул.”Бреза” №12, имот с
идентификатор
67338. 701.63
по КК
обект
с идентификатор
67338.551.91.1.3

по КК, находящ се в УПИ III-91, кв.300 по
плана на ЦГЧ - гр.Сливен, бул.”Братя
обект с идентификатор 67338.549.116.1.4
по КК, находящ се в УПИ VI - „За жилищно
строителство, търговия, услуги и
ресторант”, кв.316 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.Славянска” №13
обект с идентификатор 67338.549.116.1.5
по КК, находящ се в УПИ VI - „За жилищно
строителство, търговия, услуги и
в ПИ 67338.832.72 с НТП „За складова
база”, местност „Къра”, землище на
кв.”Речица”, гр.Сливен
в УПИ V-„За обществено обслужване”,
кв.633 на кв.”Дружба” на гр.Сливен, имот
с идентификатор 67338.559.114 по КК,
в УПИ VІІІ-69, кв.53 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Ген.Столетов” №53, имот с
идентификатор 67338.512.69 по КК

№267 от 27.08.2020г

„Склад за селскостопанска техника”

№ 268 от 27.08.2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 269 от 01. 09. 2020г.

“Гараж за лека кола”

№ 270 от 01. 09. 2020г

„Изграждане и оборудване на сондажен кладенец”

в УПИ XXVI -„За комунална дейност“, кв.14
по плана на „Промишлена зона”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.602.27 по КК.

№ 271 от 02.09.2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

УПИ ХІІІ-68, кв.5 по плана на с.Изгрев, община
Сливен

№ 272 от 03.09.2020год.

„Вилна сграда”

№ 273 от 03.09.2020год.

„Вилна сграда”

№ 274 от 03.09.2020год.

„Вилна сграда”

№ 275 от 03.09.2020год.

„Вилна сграда”

№ 276 от 03.09.2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 277 от 03.09.2020год.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

№ 278 от 03. 09. 2020г.

в УПИ VІ- „За ел.подстанция” кв.527 по плана на
„Рехабилитация на съществуваща токоизправителна станция
ЦГЧ - гр.Сливен, обект с идентификатор
/ ТИС 3 – Г.Кирков”
67338.552.32.1

№ 279 от 03. 09. 2020г.

в УПИ ІІ- „За токоизправителна станция” кв.611
„Рехабилитация на съществуваща токоизправителна станция
на кв.”Дружба” - гр.Сливен, обект с
/ ТИС 2 - Дружба”
идентификатор 67338.558.137

№ 280 от 04. 09. 2020г.

„Монтаж на оборудване за пресоване на екобрикети”

в УПИ VІ-598, отреден „За горивни и строителни
материали”, кв.93 по плана на гр.Кермен, община
Сливен

№ 281 от 09. 09. 2020г.

„Физкултурен салон на ПГИ„Проф. д-р Димитър Табаков”,

находяща се в УПИ ІІ-“За училище”, кв.588 по
плана на ЖК”Сини камъни”, гр.Сливен,

№ 282 от 09. 09. 2020г.

„Ремонт на учебен корпус на ПГИ„Проф. д-р Димитър находящ се в УПИ ІІ-“За училище”, кв.588 по плана
Табаков”
на ЖК”Сини камъни”, гр.Сливен,

№ 283 от 09. 09. 2020г.

„Ажурна ограда”

на ПИ с идентификатор 14275.23.10 в местността
„Чешма къра” по КК на землището на
с.Гавраилово, община Сливен, отреден „За
производствена и складова дейност

№ 284 от 09. 09. 2020г.

„Вилна сграда”

в УПИ ІІІ-324 /стар пл.№ 2145/, кв.229, по плана на
местността „Дюлева река”, СО „Изгрев”, землище
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.417.324
по КК

№ 285 от 09. 09. 2020г.

„Вилна сграда”

в УПИ ІV-469 /стар пл.№ 3409/, кв.364 по плана на
местността „Сухата чешма”, СО„Изгрев”, землище
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.413.469
по

№ 286 от 09. 09. 2020г.

„Склад за търговия със строителни материали”

в УПИ LХХ, кв.22 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.603.255 по
КК

№ 287 от 09. 09. 2020г.

„Еднофамилна жилищна сграда”

в УПИ ІІ-302, кв.682 по плана на кв.”Ново селоизток”, гр.Сливен, ул.”Акад.Любомир Милетич” №5,
имот с идентификатор 67338.522.302 по КК.

№ 288 от 09. 09. 2020г.

„Фотоволтаична централа с мощност 100кW”

в УПИ IV-368 „За безвредна производствена
дейност и жилищно строителство”, кв.60 по плана
на кв.”Речица”, гр.Сливен, ул.”Тодор Асенов”, имот
с идентификатор 67338. 702.368 по КК

в УПИ V-365 /стар пл.№ 3446/, кв.267 по плана на
местността „Сухата чешма”, СО „Изгрев”,
землище на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.414.365 по КК
в УПИ VІ-366 /стар пл.№ 3446/, кв.267 по плана
на местността „Сухата чешма”, СО „Изгрев”,
землище на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
в УПИ VІІ-367 /стар пл.№ 3446/, кв.267 по плана
на местността „Сухата чешма”, СО „Изгрев”,
землище на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.414.367 по КК
в УПИ ІV-364 /стар пл.№ 3446/, кв.267 по плана
на местността „Сухата чешма”, СО „Изгрев”,
землище на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.414.364 по КК
в УПИ ХVІІ-179, кв.27 по плана на с.Злати
войвода, община Сливен, ПИ с идентификатор
30990.501.179 по КК
в УПИ VІІ-235, кв.17 по плана на с.Гавраилово,
община Сливен, ПИ с идентификатор
14275.501.235 по КК

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 289 от 09. 09. 2020г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХLVІІ-59, кв.210 на кв.”Клуцохор” на
гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.546.59 по
КК, ул.”Розова долина” №1.

№ 290 от 10. 09. 2020г.

„Монтаж на съоръжение”

в УПИ І-„За производствена и складова дейност”,
кв.17 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.602.137 по КК

№ 291 от 11. 09. 2020г.

в ПИ с идентификатор 67338.507.7 по КК,
„Преустройство на тавански помещения в жилищни при
образуващ УПИ ІІ-6,7 в кв.38 по плана на
изграждане на надзид 1.50 м”
кв.„Комлука”, гр.Сливен

№ 292 от 11. 09. 2020г.

„Склад за промишлени стоки”

№ 293 от 11. 09. 2020г.

„Селскостопанска постройка”

в ПИ с идентификатор 67338.432.347 по КК,
местността „Батмиш”, землище на гр.Сливен, с
трайно предназначение на територията
„Земеделска”

№ 294 от 11. 09. 2020г.

„Ограда”

на УПИ ІІІ-200, /стар пл.№ 2716/, отреден „За
религиозни дейности” в кв.54 по плана на
м.„Андреева чешма”, СО„Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.405.200 по
КК

№ 295 от 14. 09. 2020г.

находяща се в УПИ V - “За училище”, кв.732 по
„Ремонт на училищна сграда на ПГХТ„Акад. Неделчо
плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул. ”Великокняжевска”
Неделчев”,
№1,

№ 296 от 14. 09. 2020г.

„Физкултурен салон на ПГХТ„Акад. Неделчо Неделчев”,

находяща се в УПИ V - “За училище”, кв.732 по
плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул. ”Великокняжевска”
№1,

№ 297 от 15. 09. 2020г.

„Вилна сграда”

в УПИ V-251 /стар пл.№ 2038/, кв.204 по плана на
местността „Дюлева река”, СО „Изгрев”,
землище на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.416.251 по КК

№ 298 от 15. 09. 2020г.

„Преустройство на апартаменти и общи части в в УПИ ІІ-1760, кв.38, по плана на м. „Среди дол”,
съществуващи жилищна сграда с обществено обслужване и СО„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
подземни гаражи”
идентификатор 67338.404.387 по КК

№ 299 от 15. 09. 2020г.

„Преустройство на нежилищни помещения и общи части в в УПИ ІІ-1760, кв.38, по плана на м. „Среди дол”,
съществуващи жилищна сграда с обществено обслужване и СО„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
подземни гаражи”
идентификатор 67338.404.387 по КК

в УПИ ІІІ-248, /стар пл.№ 4060/, отреден „За
обществено обслужване”, кв.507 по плана на
местността „Погребите” в регулационните граници
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.420.248
по КК

в УПИ ХVІ-138, кв.14 по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, ул.”Матей Преображенски” №18б, имот
с идентификатор 67338.702.138 по КК

№ 300 от 18. 09. 2020г.

„Фотоволтаична централа с мощност 30кW”

№ 301 от 21. 09. 2020г.

„Работилница за тестени изделия - пристройка към жилищна в УПИ І-212, кв.14 по плана на с.Чинтулово,
сграда”
община Сливен

№ 302 от 23. 09. 2020г.

„Магазин за промишлени стоки”

в ПИ с идентификатор 67338.100.76 по КК в
м.„Кубашкото”, землище на гр.Сливен, отреден „За
търговия, производствена и складова дейност”

№ 303 от 23. 09. 2020г.

“Пътна връзка с път II-66 за ПИ с идентификатори в ПИ с идентификатор 67338.865.24,
67338.865.573 и 67338.865.19 по КК“
м.«Кованлъка», землище на гр.Сливен.

№ 304 от 23. 09.2020г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХІІ-106, кв.11, с.Бинкос, община Сливен

№ 305 от 23. 09. 2020г.

„Склад за кварцов пясък, метални каси и отливки”

в ПИ с идентификатор 67338.302.240 по КК ,
землище на гр.Сливен, отреден „За леярски цех,
металообработка и др. производствени дейности”

№ 306 от 25. 09. 2020г.

„Жилищна сграда” и „Гараж”

в УПИ ХІХ, кв.70 по плана на с.Самуилово, община
Сливен

№ 308 от 28. 09. 2020г.

„Ателие за творческа дейност”

в УПИ Х-166, кв.356 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Ропотамо” №27, имот с
идентификатор 67338.520.166 по КК.

№ 309 от 29. 09.2020г.

„Гараж за лек автомобил и склад”

в УПИ V-219, кв.414 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Добри войвода” №3, имот с
идентификатор 67338.528.219 по КК.

№ 310 от 30. 09. 2020г.

“Ремонт на покрив”

на сграда с идентификатор 67338. 513.55.3 по КК,
находяща се в УПИ ХVII-55, кв.107 по плана на
ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Генерал Столетов” №20

№ 311 от 01. 10. 2020г.

„Силози за зърно към птицеферма”- етапно изпълнение,

в ПИ с идентификатор 55333.20.17 по КК на
местността „Султанка”, землище на с.Панаретовци,
община Сливен

№ 312 от 02. 10. 2020г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ V-611, кв.28 по плана на с.Злати войвода,
община Сливен, ПИ с идентификатор
30990.501.611 по КК

№ 313 от 02. 10. 2020г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІХ-141, кв.18 по плана на с.Старо село,
община Сливен

“Текущ ремонт на сгради”

в УПИ ХLVІІІ-60, кв.210 по плана на кв.”Клуцохор”
на гр.Сливен, ул.”Розова долина” № 3, сгради с
идентификатори 67338.546.60.1 и 2

№ 315 от 05. 10. 2020г.

“Текущ ремонт на сграда”

в УПИ VІІ-120, кв.238 по плана на кв.”Клуцохор” на
гр.Сливен, ул.”17-ти януари” № 21 , сграда с
идентификатор 67338.537.120.1

№ 316 от 05. 10. 2020г.

павилион за извършване на застрахователни услуги с площ
20,00кв.м

югоизточната част на УПИ IХ-35,114, кв.291 по
плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Хаджи Димитър”
№26, имот с идентификатор 66338.549.123 по КК,

№ 314 от 05. 10. 2020г.

№ 317 от 05. 10. 2020г.

№ 318 от 05. 10. 2020г.

№ 319 от 07. 10. 2020год.

„Покривна фотоволтаична централа 30кW”

“ Жилищна сграда на четири етажа с офиси в партера”

„Вилна сграда”

в УПИ LХХVІ, кв.22а по плана на Промишлена
зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.603.298 по КК
в УПИ IV-182,184,185, кв.147 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Драган Цанков” №4А, имот с
идентификатор 67338.532.284 по КК.
в УПИ ІІІ-84 /стар пл.№ 1858/, кв.208, местност
„Дюлева река”, СО„Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.416.84

№ 320 от 09. 10. 2020год.

„Покривна фотоволтаична централа 20 кWр за собствени
нужди”

в УПИ ХХ-231, кв.28 по плана на м.„Селището”, СО
„Селището”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.440.231 по КК

№ 321 от 09. 10. 2020год.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХХ-231, кв.28 по плана на местността
„Селището”, СО „Селището”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.440.231

№ 322 от 09. 10. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в НУПИ 1272, кв.31, местността „Среди дол”, СО
„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.404.192 по КК -

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІІ-469, кв.28 по плана на с.Ковачите, община
Сливен, ПИ с идентификатор 37530.502.469 по КК

№ 324 от 12. 10. 2020г.

павилион за тото и лотарийни игри с площ 15.15кв.м,

на УПИ ІІ – „За озеленяване, благоустрояване”,
кв.278 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, бул.”Цар
Симеон”, имот с идентификатор 67338.547.24 по

№ 325 от 12. 10. 2020г.

“Ограда”

на УПИ ХV-255, кв.129 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Г.С.Раковски” №31, имот с
идентификатор 67338.513.255 по КК.

№ 326 от 12. 10. 2020г.

„Покривна фотоволтаична централа 30 кW”

в УПИ ХІІ, кв.23 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.603.304 по

№ 327 от 12. 10. 2020г.

обект с идентификатор 67338.502.72.2 по КК, в
“Преустройство на съществуващ магазин за промишлени
УПИ IV - 72, кв.83 по плана на кв.Комлука на
стоки в зимна градина”,
гр.Сливен, ул.”Момина сълза” №13

№ 323 от 09. 10. 2020год.

№ 328 от 14. 10. 2020год.
№ 329 от 14. 10. 2020год.

„Ограда”

в УПИ ХІХ-413, кв.52 по плана на с.Крушаре,
община Сливен

„Ограда”

на УПИ V-58 и УПИ VІ-58, кв.5 по плана на
с.Калояново, община Сливен

№ 330 от 14.10. 2020год.

„Ателие”

в УПИ І-375 кв.208 по плана на м.„Дюлева река”,
СО„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.416.375 по КК

№ 331 от 14. 10. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в НУПИ 3237, кв.249 по плана на м.„Суха чешма”,
СО„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор
67338.415.333
по
КК
урбанизирана територия

№ 332 от 16. 10. 2020год.

„Преустройство на сграда за битови нужди на персонала в в УПИ І, кв.38 по плана на с.Малко Чочовени,
жилище”
община Сливен

№ 333 от 16. 10. 2020год.

„Жилищна сграда”

в УПИ VІІІ-108 кв.254 на м. „Лозарски връх” СО
„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.418.108 по КК

№ 334 от 16. 10. 2020год.

„Гараж”

в УПИ ХХV-989, кв.120 по плана на с.Желю
войвода, община Сливен

№ 335 от 16. 10. 2020год.

„Склад за инвентар”

в УПИ ІХ-278, кв.34 по плана на с.Самуилово,
община Сливен

“Жилищна сграда”

в УПИ ХI-212, кв.61 по плана на кв.”Речица” на
гр.Сливен, ул.”Дивичково” №6А, имот с
идентификатор 67338.701.483 по КК.

№ 336 от 16. 10. 2020г.
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Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 337 от 20. 10. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХХІІ-839, кв.109 по плана на гр.Кермен,
община Сливен

№ 338 от 20. 10. 2020год.

„Вилна сграда”

в УПИ VІ-119 кв.200 по плана на м.„Дюлева река”,
СО„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.416.119 по КК

№ 339 от 20. 10. 2020г.

„Жилищна сграда”

в УПИ VІІ-238,239, кв.203 по плана на
кв.„Клуцохор” на гр.Сливен, ул.”Московска” №4а,
имот с идентификатор 67338.545.329 по КК.

№ 340 от 22. 10. 2020год.

УПИ ІІ ”За административна сграда”, кв.159 по
“Преустройство с монтаж на допълнително технологично
плана на ЦГЧ- гр.Сливен, ул.”Цар Самуил” № 1,
оборудване на приемно-предавателна станция №5146”,
сграда с идентификатор 67338.531.107.2 по КК

№ 341 от 22. 10. 2020год.

„Остъкляване и покритие на тераса”

№ 342 от 23. 10. 2020год.

в ПИ 8650, кв.116 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
“Преустройство с монтаж на допълнително технологично
бул.”Христо Ботев” №47, сграда с идентификатор
оборудване на приемно-предавателна станция №5012”,
№67338.532.4.1 по КК.

№ 343 от 23. 10. 10. 2020г.

„Остъкляване и покритие на тераса” КК.

в УПИ VІІІ, кв.435 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Кирил Ботев” №1, обект с
идентификатор 67338.530.207.1.1 по КК

в УПИ VІІІ, кв.435 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Кирил Ботев” №1, обект с
идентификатор 67338.530.207.1.2 по

№ 344 от 27. 10. 2020г.

„Триетажна пристройка към жилищна сграда” и „Магазин с в УПИ VІІІ-82, кв.484 на кв.”Даме Груев” на
офис”
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.563.82

№ 345 от 27. 10. 2020г.

сграда с идентификатор 67338.508.157.4 по КК, в
“Преустройство с монтаж на допълнително технологично УПИ ІІІ-„За комплексно жил. строителство и
оборудване на базова станция №5015”
обществено обслужване”, кв.138 по плана на
кв.„Комлука”, гр.Сливен

№ 346 от 28. 10. 2020год.

„Ограда”

на УПИ VІ-653 кв.71 по плана на м.„Орта синур”,
СО„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.406.653 по КК

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІХ-522, кв.2 по плана на с.Чинтулово,
община
Сливен,
ПИ
с
идентификатор
81387.501.522 по КК

№ 348 от 28. 10. 2020год.

Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІV-361 кв.281 по плана на местността
„Барутни погреби”, СО „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.418.361 по
КК

№ 349 от 28. 10. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ І-519 / кв.311 по плана на м.„Дълбоки дол”,
СО „Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.412.519 по КК

„Автосервиз”

в УПИ ІV-99 /стар пл.№ 4458/, кв.301 по плана на
м.„Сухата чешма”, СО„Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.413.99

№ 351 от 30. 10. 2020г.

„Ограда”

на поземлен имот с идентификатор 67338.835.18 –
„За складова база за селскостопанска техника,
кафе-аперитив, магазин и автосервиз” по КК в
м.„Драката”, землище на кв.”Речица”, гр. Сливен,

№ 352 от 03. 11. 2020г.

“Офис”

в УПИ Х-395, отреден „За обществено обслужване”
в кв.100 на кв.”Речица” на гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.703.542 по КК.

№ 353 от 03. 11. 2020г.

“Склад за инвентар”

в УПИ IХ-396, отреден „За обществено
обслужване”, кв.100 по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.703.540

№ 354 от 03. 11. 2020г.

“Склад за инвентар”

в УПИ ХIV-395, отреден „За обществено
обслужване”, кв.100 по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.703.543

№ 355 от 03. 11. 2020г.

“Склад за инвентар”

в УПИ ХV-396, отреден „За обществено
обслужване”, кв.100 по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.703.541 п

№ 347 от 28. 10. 2020год.

№ 350 от 28. 10. 2020год.

№ 356 от 06. 11. 2020год.

в УПИ ХІ-256, кв.30 по плана на с.Чинтулово,
„Обект за бързо хранене с предлагане храна на гише община
Сливен,
ПИ
с
идентификатор
преустройство на съществуващ гараж”
81387.501.256

№ 357 от 06. 11. 2020год.

„Жилищна сграда на един етаж”

в УПИ ХV-76, кв.2 по плана на с.Злати войвода,
община Сливен, ПИ
с
идентификатор
30990.501.783 по КК

№ 358 от 06. 11. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ VІІІ-220, кв.27 по плана на с.Чокоба, община
Сливен

№ 359 от 11. 11. 2020г.

през
м.м.
“Дермен
янъ“,
“Допълнително водоснабдяване за с.Градско от извор
“Азмакчаир“,„Бичкията”,„Солак тарла“ и „Акча
„Черните скали“,
армут“, землище на с.Градско , община Сливен

„Вилна сграда”

в УПИ І-17 /стар пл.№ 3904/, кв.283 по плана на
м.„Барутни погреби”, СО „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.420.17 по КК

№ 361 от 11. 11. 2020год.

„Жилищна сграда”

в УПИ VІІІ-695, кв.82 по плана на с.Тополчане,
община Сливен

№ 362 от 11. 11. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІІІ-6, кв.4 по плана на с.Глушник, община
Сливен

№ 363

в УПИ І ”За хотел и паркинг”, кв.139 по плана на
“Преустройство
на
приемно-предавателна
станция
ЦГЧ - гр.Сливен, пл.”Хаджи Димитър” №2, сграда
SLV0033.A008 „Sliven” с честотен обхват 900-2100МНz”,
с идентификатор 67338.534.32.4 по КК

№ 360 от 11. 11. 2020год.

от 16. 11. 2020год.

№ 364 от 16. 11. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ І-87, кв.10 по плана на с.Селиминово,
община Сливен

№ 365 от 17. 11. 2020г.

„Складова сграда към логистичен център”

в ПИ с идентификатор 67338.177.54 по КК, в
землището на кв.„Дебелата кория”, гр.Сливен

№ 366

от 17. 11. 2020год.

„Навес”

в УПИ ІV-244, кв.412 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Агликина поляна” №14, имот с
идентификатор 67338.528.244 по КК.

№ 367 от 17. 11. 2020год.

„Навес”

в УПИ Х-250, кв.412 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Слънчева поляна” №29, имот с
идентификатор 67338.528.250 по КК.

№ 368 от 20. 11. 2020год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІІ-23, кв.8 по плана на с.Чинтулово, община
Сливен, ПИ с идентификатор 81387.501.23 по КК

„Жилищна сграда”

в УПИ ІV-274, кв.4 по плана на с.Чинтулово,
община
Сливен,
ПИ
с
идентификатор
81387.501.274 по КК

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІІ-676 /стар пл.№ 3329/, кв.244 по плана на
местността „Андреева чешма”, СО „Изгрев”,
землище на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.415.676 по КК

„Многофамилна жилищна сграда”

в УПИ ХХХІІ-201, кв.395 по плана на кв.”Ново
село”, гр.Сливен, бул.”Христо Ботев” №28а, имот с
идентификатор 67338.528.201 по КК

№ 369 от 20. 11. 2020год.

№ 370 от 20. 11. 2020год.

№ 371 от 20. 11. 2020год.

№ 372 от 23. 11. 2020г.

обект с идентификатор 67338.532.115.1.7 по КК,
“Преустройство на съществуващ офис в магазин за
находящ се в УПИ IV-115, кв.123 по плана на ЦГЧ транжирано месо и хранителни продукти”,
гр.Сливен, ул.”Драгоман” №16.

№ 373 от 24. 11. 2020г.

„Жилищна сграда”

в УПИ VІ-285, отреден „За жилищно строителство,
КОО и търговия”, кв.42 по плана на
кв.”Асеновец”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.565.424 по КК

№ 374 от 24. 11. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХVІ-377, кв.37 по плана на с.Самуилово,
община Сливен

№ 375 от 24. 11. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХV-273, кв.26 по плана на с.Крушаре, общ.
Сливен

№ 376 от 24. 11. 2020год.

„Жилищна сграда”

в УПИ VІ-433,444,436, кв.52 по плана на с.Сотиря,
община Сливен

№ 377 от 24. 11. 2020год.

„Овцеферма - млечно направление”

в ПИ с идентификатор 51634.42.181 по КК, бивш
стопански двор в м.„Гробищата”, землище на
с.Николаево, община Сливен, отреден „За
овцеферма”

№ 378 от 25. 11. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХLІV-95, кв.210 на кв.”Клуцохор” на
гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.546.95 по
КК, ул.”Розова долина” №7.

№ 379 от 25. 11. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ І-„За автосалон”, кв.629 по плана на
кв.”Дружба” гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.560.176 по КК на гр.Сливен.

“Зимна градина към ателие”,

обект с идентификатор 67338.532.250.1.12,
находящ се в УПИ ХII-250, кв.120 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Софроний Врачански” №9

„Комплексна автоснабдителна станция”

в УПИ ХХХVІІІ-„За комплексна автоснабдителна
станция”, кв.23 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.603.432

„Вилна сграда”

в ПИ с идентификатор 67338.437.499 по КК,
местност„Баш чардак”, землище на гр.Сливен

№ 380 от 25. 11. 2020г.

№ 381 от 26. 11. 2020г.

№ 382 от 26. 11. 2020год.

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

„Фотоволтаична централа с мощност 30кW”

в УПИ ХVІІІ-177, кв.445 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, бул.”Христо Ботев” № 8, сграда с
идентификатор 67338.530.177.1 по КК.

„Фотоволтаична централа с мощност 30кW”

в УПИ ХІІ-„За кооперативен пазар”, кв.382 по плана
на кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Карандила”№1а,
сграда с идентификатор 67338.528.391.9 по КК.

№ 385 от 01. 12. 2020г.

„Фотоволтаична централа с мощност 30кW”

в УПИ І-„За обществено обслужваща сграда”,
кв.572 по плана на ЖК”Българка”, гр.Сливен,
сгради с идентификатори 67338.525.135.1 и 2

№ 386 от 02. 12. 2020г.

„Покривна фотоволтаична централа 30 кW”

в УПИ Х, кв.22 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.603.335 по
КК

№ 387 от 02. 12. 2020г.

„Покривна фотоволтаична централа 30 кW”

в УПИ ХС, кв.28 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.605.375 по
КК

„Тераса”

към самостоятелен обект с идентификатор
67338.516.223.1.5 по КК в бл.34, находящ се в УПИ
І – “За жилищно строителство и гаражи”, кв.325 по
плана на кв.”Република”, гр.Сливен, сграда с
идентификатор 67338.516.223 по КК.

№ 389 от 04. 12. 2020г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ Х-137, кв.16 по плана на гр.Кермен, община
Сливен

№ 390 от 04. 12. 2020год.

„Жилищна сграда с магазин за хранителни стоки”

в УПИ ІІ-237, кв.16 по плана на с.Тополчане,
община Сливен

№ 391 от 04. 12. 2020г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

в УПИ ХХХV, отреден „за складове и търговия с
нехранителни стоки”, в кв.21 по плана на
Промишлена зона на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.603.305 по КК.

№ 392 от 04. 12. 2020г.

„Склад за промишлени стоки” и „Ограда”

в УПИ LVІІІ-„За производствена и складова
дейност”, кв.26 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.605.312 по
КК

№ 393 от 04. 12. 2020г.

“Пристройка към жилищна сграда”

в имот с идентификатор 67338.502.150 по КК, част
от УПИ ХVІІІ-150,151 кв.81 по плана на
кв.„Комлука” - гр.Сливен, ул.„Асеновска” № 78.

№ 394 от 08. 12. 2020г.

„Автомивка”

в УПИ ІІ-„За общ.търговска дейност”, кв.632 по
плана на кв.“Дружба” на гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.560.185 по КК, бул.”Бургаско
шосе” № 63 гр.Сливен.

№ 395 от 08. 12. 2020год.

„Жилищна сграда-пристройка и основен ремонт” и
„Допълващо застрояване-реконструкция”

в УПИ VІ-704, кв.91 по плана на с.Желю войвода,
община Сливен

№ 396 от 08. 12. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ V-127, кв.17 по плана на с.Злати войвода,
община Сливен, ПИ с идентификатор
30990.501.127

№ 397 от 09. 12. 2020г.

“Склад за насипни хранителни продукти”

в ПИ с идентификатор 67338.702.602 по КК,
отреден „За пакетиране и складиране на насипни
храни”– бивш стопански двор, кв.”Речица”,
гр.Сливен.

№ 398 от 09. 12. 2020г.

“Павилион за застраховки”,

в УПИ I -„За обществено обслужване и търговия” ,
кв.674 по плана на Спортен парк „Юнак”,
гр.Сливен, бул.”Георги Данчев” №30, имот с
идентификатор 67338.557.69 по КК.

№ 399 от 09. 12. 2020г.

“Жилищна сграда с магазин”

в УПИ VI- „За обществено обслужване и жилищно
стройтелство”, кв.32 по плана на кв.”Речица” на
гр.Сливен, ул.”Горска” №13А, имот с
идентификатор 67338.701.153 по КК.

№ 400 от 10. 12. 2020год.

„Вилна сграда за сезонно ползване”

в УПИ ІІ-39, кв.102 по плана на местността
„Кироолу”, СО„Кироолу”, землище на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.439.39 по КК

„Покривна фотоволтаична централа 60кWр за собствени
нужди”

в ПИ № 065215, бивш стопански двор, землище на
с Тополчане, община Сливен, отреден „За
дърводелска работилница и склад за промишлени
стоки”

№ 402 от 10. 12. 2020год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХVІ-1048, кв.124 по плана на с.Желю
войвода, община Сливен

№ 403 от 11. 12. 2020год.

„Цех за производство на месни продукти - пристройка и
преустройство на съществуваща производствена сграда”

в ХХVІІ кв.17 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен

№ 404 от 11. 12. 2020г.

“Разширение и преустройство на съществуващ търговски
обект”,

обекти с идентификатори 67338.531.84.4.4 и
67338.531.84.3.13 по КК, в УПИ IV-„За жилищно
строителство и КОО”, кв.152 на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Йосиф Щросмайер” №27.

№ 405 от 16. 12. 2020г.

„Саниране на сградата на ДГ„Звездица”

в УПИ І -“За детска градина”, кв.476 по плана на
кв.”Даме Груев” на гр.Сливен, ул.”Дели Ради” №8,
имот с идентификатор 67338.564.34 по КК.

№ 406 от 16. 12. 2020г.

„Склад за метали”

в УПИ ХVІ, отреден „За производствена и складова
дейност и гаражи”, кв.20 по плана на Промишлена
зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.603.427 по КК.

№ 407 от 16. 12. 2020г.

„Склад за метали”

в УПИ ХL, отреден „За производствена и складова
дейност и гаражи”, кв.20 по плана на Промишлена
зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.603.428 по КК.

„Вилна сграда - сграда за непостоянно обитаване”

в УПИ ІІ-87,109, кв.25 по плана на м.”Селището”,
СО”Селището”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.441.517 по КК

„Жилищна сграда с магазини”

в УПИ V-65, кв.483 по плана на кв.”Даме Груев” на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.563.65 по КК

№ 410 от 18. 12. 2020год.

„Стопанска постройка”

в УПИ І-126, кв.25 по плана на с.Глуфишево,
община Сливен

№ 411 от 18. 12. 2020год.

„Гараж със склад”

в УПИ Х-106, кв.390 по плана кв.„Ново село”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.526.106 по
КК

„Гараж”

в УПИ ІV-148, кв.26 по плана на с.Гергевец,
община Сливен

№ 383 от 01. 12. 2020г.

№ 384 от 01. 12. 2020г.

№ 388 от 03.12.2020г.

№ 401 от 10. 12. 2020год.

№ 408 от 16. 12. 2020г.

№ 409 от 16. 12. 2020г.

№ 412 от 18. 12. 2020год.
№ 413 от 18. 12. 2020год.
№ 414 от 18. 12. 2020год.

„Склад за инвентар”

в УПИ ХІІ-148, кв.26 по плана на с.Гергевец,
община Сливен

„Жилищна сграда”

в УПИ VІІ-695, кв.82 по плана на с.Тополчане,
община Сливен

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІІІ-479, кв.64 по плана на с.Желю войвода,
община Сливен

„Пристройки към жилищна сграда”

в УПИ VІІ-142, кв.25 по плана на с.Ичера, община
Сливен, ПИ с идентификатор 32915.501.142 по КК

№ 417 от 22. 12. 2020год.

„Склад за консумативи за млекопреработвателната
промишленост”

в УПИ І-130, кв.31 по плана на с.Калояново,
община Сливен, отреден „За безвредна
производствена дейност”

№ 418 от 22. 12. 2020год.

„Склад за инвентар”

в УПИ VІІІ-215, /стар пл.№ 334/, кв.15 по плана на
местността „Селището”, СО„Селището”, землище
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.440.215
по КК

№ 419 от 23. 12. 2020г.

„Склад за инвентар”

в УПИ ХСІІІ - „За промишлена и складова дейност”,
кв.21 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.603.404 по КК.

„Изграждане и оборудване на сондажен кладенец”

в УПИ I -„За благоустрояване“, кв.717 по плана на
Спортен парк „Юнак”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.557.158 по КК.

№ 421 от 30. 12. 2020год.

„Ограда”

на УПИ І-154 /стар пл.№ 2575/, кв.292 по плана на
м. „Лозарски връх” в регулационните граници на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.419.154 по
КК

№ 422 от 30. 12. 2020год.

в УПИ І-210 /стар пл.№ 5697/, кв.321 по плана на
„Вилна сграда за сезонно ползване - пристройка и м.„Моллова гора”, СО„Изгрев”, землище на
надстройка”
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.409.210 по
КК

№ 415 от 22. 12. 2020г.
№ 416 от 22. 12. 2020г.

№ 420 от 30. 12. 2020г.

2021г.
№ 1 от 05. 01. 2021г.

в УПИ VІ, кв.4 по плана на Промишлена зона „Предприятие за преработка на мляко и тестени изделия” и
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.601.293 по
„Ограда”
КК

№ 2 от 06. 01. 2021г.

“Реконструкция на съществуваща ограда”

в УПИ VІ-300, кв.67 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Сава Доброплодни” №№ 4 и 4а, имот с
идентификатор 67338.514.300. по КК

№ 3 от 07. 01. 2021г.

„Фотоволтаична централа до 30кW”

в УПИ ХІ-127, кв.21 по плана на с.Биково, община
Сливен

№ 4 от 08. 01. 2021г.

„Склад за инвентар”

в УПИ LІV-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 по плана на Промишлена
зона,
гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатор
67338.602.208 по КК.

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 5 от 08. 01. 2021г.

„Склад за инвентар”

в УПИ LV-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 по плана на Промишлена
зона,
гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатор
67338.602.207 по КК.

№ 6 от 08. 01. 2021г.

„Склад за инвентар”

в УПИ LVІ-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 по плана на Промишлена
зона,
гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатор
67338.602.206 по КК.

№ 7 от 08. 01. 2021г.

„Склад за инвентар”

в УПИ LVІІ-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 по плана на Промишлена
зона,
гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатор
67338.602.212 по КК.

№ 8 от 08. 01. 2021г.

„Склад за инвентар”

в УПИ LVІІІ-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 по плана на Промишлена
зона,
гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатор
67338.602.211 по КК.

№ 9 от 08. 01. 2021г.

„Склад за инвентар”

в УПИ LІХ-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 по плана на Промишлена
зона,
гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатор
67338.602.210 по КК.

№ 10 от 08. 01. 2021г.

„Склад за инвентар”

в УПИ LХ-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 по плана на Промишлена
зона,
гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатор
67338.602.214 по КК.

№ 11 от 08. 01. 2021г.

„Склад за инвентар”

в УПИ LХІ-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 по плана на Промишлена
зона,
гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатор
67338.602.215 по КК.

№ 12 от 08. 01. 2021г.

„Склад за инвентар”

в УПИ LХІІ-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 по плана на Промишлена
зона,
гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатор
67338.602.216 по КК.

№ 13 от 08. 01. 2021г.

„Склад за инвентар”

в УПИ LХІІІ-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 по плана на Промишлена
зона,
гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатор
67338.602.219 по КК.

№ 14 от 08. 01. 2021г.

„Склад за инвентар”

в УПИ LХІV-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 по плана на Промишлена
зона,
гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатор
67338.602.218 по КК.

№ 15 от 11. 01. 2021г.

„Склад за инвентар”

в УПИ ХLV-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 по плана на Промишлена
зона,
гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатор
67338.602.196 по КК.

№ 16 от 11. 01. 2021г.

„Склад за инвентар”

в УПИ ХLVІ-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 по плана на Промишлена
зона,
гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатор
67338.602.195 по КК.

„Склад за инвентар”

в УПИ ХLVІІ-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 по плана на Промишлена
зона,
гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатор
67338.602.194 по КК.

№ 18 от 11. 01. 2021г.

„Склад за инвентар”

в УПИ ХLVІІІ-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 по плана на Промишлена
зона,
гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатор
67338.602.200 по КК

№ 19 от 11. 01. 2021г.

„Склад за инвентар”

в УПИ ХLІХ-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 по плана на Промишлена
зона,
гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатор
67338.602.199 по КК

№ 20 от 11. 01. 2021г.

„Склад за инвентар”

в УПИ L-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 по плана на Промишлена
зона,
гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатор
67338.602.198 по КК.

№ 21 от 11. 01. 2021г.

„Склад за инвентар”

в УПИ LІ-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 по плана на Промишлена
зона,
гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатор
67338.602.204 по КК.

№ 22 от 11. 01. 2021г.

„Склад за инвентар”

в УПИ LІІ-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 по плана на Промишлена
зона,
гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатор
67338.602.203 по КК.

№ 23 от 11. 01. 2021г.

„Склад за инвентар”

в УПИ LІІІ-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 по плана на Промишлена
зона,
гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатор
67338.602.202 по КК.

№ 17 от 11. 01. 2021г.

№ 24 от 13. 01. 2021год.

„Гараж”

в УПИ ІV-240, кв.27 по плана на с.Биково, община
Сливен

№ 25 от 13. 01. 2021год.

„Гараж”

в УПИ ІІІ-247, кв.27 по плана на с.Биково, община
Сливен

№ 26 от 13. 01. 2021год.

„Ограда”

на ПИ с идентификатор 67338.48.29 по КК в
местността „Сливенски кър”, землище на
гр.Сливен, преотреден в „За автокъща и
автосервиз”

№ 27 от 14. 01. 2021г.

БКТП 20кV/0,4кV, 1х800кVА” и „Кабел 20кV”, в и за ПИ 67338.8.34

”, в и за ПИ 67338.8.34 с НТП“За база за
селскостопанска или горскостопанска
дейност“, м.Сливенски кър, землище на
гр.Сливен.

№ 28 от 15. 01. 2021год.

„Стопански постройки”

в УПИ ІV-991, кв.25 по плана на местността
„Хисарлъка”, СО „Изгрев”, землище на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.403.136 по КК

№ 29 от 19. 01. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХХVІ-53, кв.5 по плана на с.Биково, община
Сливен

№ 30 от 20. 01. 2021г.

„Цех за реклами”

в УПИ VІІІ-245, с отреждане „За производствена и
складова дейност”, кв.42 по плана на
кв.”Асеновец”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.565.245 по КК.

№ 31 от 21. 01. 2021год.

„Покрито паркомясто”

в УПИ ІV-517, кв.57 по плана на с.Самуилово,
община Сливен

№ 32 от 21. 01. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ VІІІ-273, кв.15 по плана на с.Камен, община
Сливен

№ 33 от 22. 01. 2021г.

„Магазин за хранителни стоки”

в УПИ І-„За обществено обслужване”, кв.266 по
плана на кв.„Клуцохор” - гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.540.368 по КК, ул.”Баба
Тонка” № 60а

№ 34 от 22. 01. 2021г.

„Склад за автомобили и резервни части”

в УПИ VІІІ-„За автосалон”, кв.13 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.601.111 по КК.

№ 35 от 25. 01. 2021год.

„Покрито паркомясто”

в УПИ ХVІ-179, кв.445 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, бул.”Христо Ботев” №4, имот с
идентификатор 67338.530.179 по КК.

№ 36 от 26. 01. 2021год.

„Вилна сграда”

в УПИ ІХ-284 /стар пл.№ 3142/, кв.223 по плана на
местността „Дюлева река”, СО„Изгрев”, землище
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.416.284
по КК

№ 37 от 27. 01. 2021год.

„Магазин за хранителни стоки”

в УПИ ІІ-199, кв.29 по плана на с.Трапоклово,
община Сливен

№ 38 от 27. 01. 2021год.

„Вилна сграда”

в УПИ ІХ-26,33, кв.209 по плана на местността
„Дюлева река”, СО„Изгрев”, землище на гр.Сливен,
ПИ с нов идентификатор 67338.416.426 и 33 по КК

№ 39 от 29. 01. 2021год.

„Подпорна стена”

между УПИ ІV-135 /стар пл.№ 9479/ и УПИ V-135
/стар пл.№ 9479/, кв.32 в м.„Среди дол”, СО
„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатори 67338.404.467 и 468 по КК

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІ-272, кв.36 по плана на с.Сотиря, община
Сливен

№ 40 от 01. 02. 2021год.

№ 41 от 02. 02. 2021г.

№ 42 от 02. 02. 2021г.

сграда с идентификатор 67338.525.133.1 по КК, в
“Преустройство с монтаж на допълнително технологично УПИ ІІІ-„за жил.строителство и обществено
оборудване на базова станция №5011” ЖК”Българка” бл.22
обслужване”, кв.572 по плана на ЖК„Българка”,
гр.Сливен

“Фургони за охрана, офис и битови нужди”

в ПИ с идентификатор 67338.871.571 с НТП „За
животно- въден комплекс”, м.„През Тунджа” в
землището на кв.Речица на гр.Сливен,

№ 43 от 03. 02. 2021г.

в ПИ с идентификатор 67338.871.571 по КК с НТП
“Монтиране на съоръжения за съхранение на фуражи и за
„За животновъден комплекс”, м.„През Тунджа” в
временно пребиваване на животни
землището на кв.Речица на гр.Сливен,

№ 44 от 03. 02. 2021г.

“Лятна кухня и склад за инвентар”,

в УПИ ХІ - 212, кв.61 по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, ул.”Дивичково” № 6А, имот с
идентификатор 67338.701.483 по КК.

№ 45 от 03.02.2021г.

„Фотоволтаична централа с мощност 30кW”

в УПИ VII-315, отреден „За бизнесцентър”, кв.51 по
плана на кв.”Речица” на гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.703.315 по КК

№ 46 от 03.02.2021г.

„Фотоволтаична централа с мощност 30кW”

в УПИ I-323, отреден „За автосервиз”, кв.51 по
плана на кв.”Речица” на гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338. 703.323 по КК

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

“Склад за насипни хранителни продукти”

в ПИ с идентификатор 67338.702.602 по КК,
отреден „За пакетиране и складиране на
насипни храни”– бивш стопански двор,
кв.”Речица”, гр.Сливен.

№ 48 от 04. 02. 2021г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХV-25, кв.25 по плана на с.Чокоба, община
Сливен

№ 49 от 04. 02. 2021г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІІІ-223, кв.32 по плана на с.Глуфишево,
община Сливен

№ 50 от 05. 02. 2021г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в НУПИ 2577, кв.59 по плана на м.„Орта синур”, СО
„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.406.31 по КК - урбанизирана
територия

№ 47 от 04. 02. 2021г.

№ 51 от 09. 02. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”
№ 52

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

от 09. 02. 2021год.
№ 53

№ 55 от 10. 02. 2021год.

в УПИ Х-189, кв.24 по плана на с.Николаево,
община Сливен

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІІІ-23, кв.22 по плана на с.Тополчане,
община Сливен

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в НУПИ 3029, кв.218 по плана на местността
„Сухата чешма”, СО„Изгрев”, землище гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.415.167 по КК

от 09. 02. 2021год.
№ 54 от 10. 02. 2021год.

в УПИ ІІІ-16, кв.2 по плана на с.Николаево, община
Сливен

„Разширение на производствена база за екзотични гъби”

в ПИ с идентификатор 66041.30.406 по КК,
образуван от имоти 000100 и 000198, землище на
с.Селиминово, община Сливен

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІІІ-152, кв.23 по плана на с.Глушник, община
Сливен

“Склад за инвентар”

в УПИ IV-„За диагностичен пункт”, кв.51 по плана
на кв.”Речица”, гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.703.544 по КК.

„Основен ремонт на съществуваща жилищна сграда”

в УПИ ХХІІ-150, кв.214 по плана на кв.„Клуцохор”
на гр.Сливен, ул.”Радецки” №25, ПИ с
идентификатор 67338.546.150 по КК.

№ 59 от 11. 02. 2021г.

„Изграждане и оборудване на сондажен кладенец”

в УПИ I-„За стадион“, кв.711 по плана на кв.„Стоян
Заимов-юг”, гр.Сливен.

№ 60

„Павилион”

в УПИ V, отреден „За ОО”, кв.672 по плана на
спортен парк ”Юнак”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.557.147 по КК.

„Тераса” към самостоятелен обект с идентификатор
67338.516.243.1.4 по КК

в бл.19, вх.А, аходящ се в УПИ І – “За жилищно
строителство”, кв.326 по плана на кв.”Република”
на гр.Сливен, сграда с идентификатор
67338.516.243

“Преустройство с монтаж на ново технологично оборудване
на базова станция № SLV0015.A004 „Kvazer” на бл.18, вх.Д сграда с идентификатор 67338.560.47.2 по КК

, в УПИ І-„За КЖС, КОО, благо-устрояване и
гаражи”, кв.620 по плана на кв.„Дружба”, гр.Сливен

№ 63 от 15. 02. 2021г.

„Диагностичен център за леки моторни превозни средства”

в УПИ ІV-„За производствено-складова дейност”,
кв.28 на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.605.386 по КК

№ 64 от 16. 02. 2021г.

„Автосалон със зарядна станция за електромобили”

в ПИ 67338.108.37 с НТП „За ремонт и поддържане
на транспортни средства”, местност „Бършен”,
землище на гр.Сливен

“Реконструкция на рекламно - информационен елемент
/РИЕ/”

върху сграда с идентификатор 67338.458.15.1 по
КК, стар пл.№5543, находяща се в УПИ І „За
обществено обслужване и жилищно строителство”,
кв.141 по плана на ЦГЧ на гр.Сливен, бул.”Цар
Освободител” №2

№ 66 от 18. 02. 2021год.

„Еднофамилна жилищна сграда”

в УПИ ІХ-81, кв.387 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Карандила” №41, имот с
идентификатор 67338.528.81 по КК.

№ 67 от 19. 02. 2021год.

“Реконструкция и оборудване на кухненски блок на „Дом за
стари хора - Сливен“

в УПИ VІІ-„За дом за стари хора”, кв.1, по плана на
кв.“Ново село-изток“, гр.Сливен.

№ 68 от 22. 02. 2021г.

“Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ ХV-187, кв.34 по плана на кв.”Речица”,
с магазин”
гр.Сливен, ул.”Горска” №16, имот с идентификатор
67338.701.187

№ 69 от 22. 02. 2021г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

в УПИ VІ-24, стар пл.№ 8460, предвиден за нискоетажно жилищно строителство, кв.474 по плана на
кв.”Даме Груев”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.564.24 по КК

№ 70 от 22. 02. 2021год.

„Склад за търговия със строителни материали”

в ПИ с идентификатор 67338.8.30 по КК, в
местността „Рамануша”, землище на гр.Сливен,
отреден за „Логистична база”

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХVІ-12,13, кв.1 по плана на с.Чинтулово,
община Сливен

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІV-13, кв.1 по плана на с.Чинтулово, община
Сливен

„Ажурна ограда”

на НУПИ 2769, кв.65 в местността „Орта синур”, СО
„Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.406.45 по КК - урбанизирана
територия

„Подпорна стена с ажурна ограда”

на НУПИ 2768, кв.65 в местността „Орта синур”, СО
„Изгрев, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.406.44 по КК - урбанизирана
територия

№ 75 от 23. 02. 2021год.

„Автосервиз”

в УПИ V-441 /стар пл.№ 2288/, отреден-„За
обществено обслужване”, кв.258 по плана на
м.„Дюлева река”, СО„Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.418.441 по
КК

№ 76 от 24. 02. 2021г.

„Триетажна жилищна сграда” - втори етап

от обект “Жилищна сграда с магазин” в УПИ ІІІ-67 в
кв.618 по плана на кв.”Дружба”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.559.67 по КК

№ 77 от 25. 02. 2021год.

„Жилищна сграда”, „Гараж” и „Ограда”

в УПИ ІІІ-1750, кв.38 по плана на местността
„Среди дол”, СО„Изгрев”, землище на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.404.373 по КК

№ 78 от 25. 02. 2021год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХVІІІ-470, кв.51 по плана на с.Тополчане,
община Сливен

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХІ-156, кв.35 по плана на с.Скобелево, общ.
Сливен

„Жилищна сграда”

в УПИ V-123, кв.25 по плана на с.Голямо Чочовени,
община Сливен

„Укрепване на свлачище в района на училище „Св.Паисий
Хилендарски– етапно; „Изграждане на съоръжения в
регулационните граници на населеното място като първи
етап”

с.Сотиря, община Сливен

“Преустройство без промяна предназначението на два
съществуващи офиса”,

обекти с идентификатори 67338.549.7.1.12 и 14 по
КК, находящ се в УПИ IV- „За жилищно
строителство и подземни гаражи”, кв.280 по плана
на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Ген.Драгомиров” №7.

№ 56 от
10. 02. 2021год.
№ 57 от 10. 02. 2021г.

№ 58 от 10. 02. 2021г.

от 12. 02. 2021год.

№ 61 от 12. 02. 2021г.

№ 62 от 15. 02. 2021г.

№ 65 от 16. 02. 2021год.

№ 71 от 22. 02. 2021год.
№ 72 от 22. 02. 2021год.
№ 73 от 23. 02. 2021год.

№ 74 от 23. 02. 2021год.

№ 79 от 25. 02. 2021год.
№ 80 от 25. 02. 2021год.
№ 81 от 25. 02. 2021год.

№ 82 от 26. 02. 2021г.

№ 83 от 01. 03. 2021г.

„Преустройство на съществуваща базова станция № 5098 на
„ЦЕТИН България”ЕАД”

в ПИ с идентификатор 36779.74.44 по КК, м. „Краен
баир”, землище на гр.Кермен, община Сливен

№ 84 от 01. 03. 2021г.

„Базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz на „А1
България” ЕАД SLV0147.А000”

в ПИ с идентификатор 36779.74.44 по КК, м. „Краен
баир”, землище на гр.Кермен, община Сливен

№ 85 от 02. 03. 2021год.

„Вилна сграда”

в УПИ VІІ-67 /стар пл.№ 2091/, кв.225 по плана на
м.„Дюлева река”, СО„Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатори 67338.417.67 по
КК

№ 86 от 02. 03. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХІІІ-383, кв.31, с.Желю войвода, община
Сливен

№ 87 от 02. 03. 2021год.

„Магазин за животински продукти и субпродукти пристройка и преустройство”

в УПИ V-361, кв.42 по плана на с.Крушаре, община
Сливен

№ 88 от 04. 03. 2021г.

„Изграждане и оборудване на сондажен кладенец”

в УПИ VII-„За озеленяване и ТП“, кв.23 по плана на
Промишлена зона”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.603.406 по КК.

№ 89 от 05. 03. 2021г.

„Покривна фотоволтаична централа до 90 кW”

в УПИ ХХХVІІІ, кв.20 по плана на Промишлена
зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.603.312 по КК

№ 90 от 11. 03. 2021год.

„Вилна сграда” гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.408.119 по в УПИ ІІ-119 /стар пл.№ 5730/, кв.471 по плана на
КК
м.„Моллова гора”, СО „Изгрев”, землище на

№ 91 от 11. 03. 2021год.

„Вилна сграда - пристройка с преустройство”

в УПИ VІ-73,74 /стар пл.№ 2556/, кв.290,
м.„Лозарски връх”, СО „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.419.994 по
КК

№ 92 от 11. 03. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ V-155, кв.13 по плана на с.Зайчари, община
Сливен

№ 93 от 11. 03. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІІ-155, кв.13 по плана на с.Зайчари, община
Сливен

№ 94 от 11. 03. 2021г.

„Склад за готова продукция на консервно предприятие
„ФРУКТО СЛИВЕН”

в УПИ ХХХ-„За консервен комбинат”, кв.28
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.605.211 по КК

№ 95 от 12. 03. 2021год.

„Жилищна сграда”

в УПИ І-236, кв.16 по плана на с.Тополчане,
община Сливен

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж
№ 96 от 12. 03. 2021год.

Възложител

Обект

Местонахождение

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в ПИ 2384, кв.251 по плана на м.„Лозарски връх”,
СО „Изгрев”, землище на гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.418.59 по КК

№ 97 от 12. 03. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХVІІ-294, кв.34 по плана на с.Биково,
община Сливен

№ 98 от 12. 03. 2021год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІІ-222, кв.5 по плана на с.Новачево, община
Сливен

№ 99 от 12. 03. 2021год.

„Жилище - преустройство на съществуващ офис”

обект с идентификатор 67338.513.169.1.13,
попадащ в УПИ І-169, кв.103 по плана на ЦГЧ,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.513.169

№ 100 от 15. 03. 2021г.

“Жилищна сграда”

в УПИ ХII-266, кв.64 по плана на кв.”Речица” на
гр.Сливен, ул.”Коста Велков” №22, имот с
идентификатор 67338.701.266 по КК.

№ 101 от 18. 03. 2021год.

„Вилна сграда”

в УПИ ІІІ-366 /стар пл.№ 2109/, кв.224 по плана на
местността „Дюлева река”, СО„Изгрев”, землище
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.416.366
по КК

№ 102 от 18. 03. 2021год.

„Вилна сграда”

в УПИ Х-53 /стар пл.№ 2553/, кв.290 по плана на
м.„Лозарски връх”, СО „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.4193.53 по
КК

№ 103 от 18 . 03. 2021год.

№ 104 от 18. 03. 2021год.

№ 105 от 19. 03. 2021г.

„Вилна сграда - преустройство на съществуващ нежилищен в УПИ VІІІ-1576, кв.36, местност „Среди дол”,
обект”
СО„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.404.38 по КК
„Гараж”

в УПИ І-530 /стари пл.№№ 6702 и 6703/, кв.478 по
плана на местността „Моллова гора”, СО „Изгрев”,
землище на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.409.530 по КК

„Жилищна сграда с магазини”

в УПИ ІІІ-154, кв.487 по плана кв.”Даме Груев”,
гр.Сливен, ПИ 67338.563.154 по КК

№ 106 от 24. 03. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХХV-58, кв.5 по плана на с.Биково, община
Сливен

№ 107 от 24. 03. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІХ-241,590, кв.62 по плана на с.Ковачите,
община Сливен, ПИ с идентификатор
37530.502.590 по КК

„Вилна сграда”

в УПИ ХVІ-62 /стар пл.№ 1929/, кв.209 по плана на
м. „Дюлева река”, СО „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.416.62 по КК

„Фотоволтаична централа на терен с мощност до 30кW”

в УПИ І-429 „За мандра”, кв.19 по плана на
кв.”Речица” на гр.Сливен, ул.”Изгрев” №46, имот с
идентификатор 67338.703.429 по КК.

№ 108 от 24. 03. 2021год.

№ 109 от 25. 03. 2021г.

№ 110 от 25. 03. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІІ-90, кв.18 по плана на с.Струпец, община
Сливен

“Ограда”

на УПИ Х-106, кв.122 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Д-р Иван Селимински” №9, имот с
идентификатор 67338.532.106 по КК.

№ 112 от 30. 03. 2021год.

„Покривна фотоволтаична централа до 5 кWр”

в УПИ VІІ-253, кв.29 по плана на с.Самуилово,
община Сливен

№ 113 от 30. 03. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХІІ-224, кв.28 по плана на с.Трапоклово,
община Сливен

„Ажурна ограда”

на ПИ с идентификатор 68117.6.1 в м.„Кални кавак”
по КК, в землището на с.Сотиря, община Сливен,
отреден „За фотоволтаична система”

„Ограда”

на УПИ І-204, отреден „За допустими
производствени дейности” в кв.58 по плана на
с.Ковачите, община Сливен, ПИ с идентификатор
37530.502.204 по КК

„Склад за инвентар”

в УПИ VІІ-9, кв.1 по плана на с.Биково, община
Сливен

№ 111 от 26. 03. 2021г.

№ 114 от 30. 03. 2021год.

№ 115 от 30. 03. 2021год.

№ 116 от 30. 03. 2021год.
№ 117 от 02. 04. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІІ-479, кв.64 на с.Желю войвода, община
Сливен

№ 118 от 02. 04. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІІІ-189, кв.30 по плана на с.Мечкарево,
община Сливен, ПИ с идентификатор
47980.501.472 по КК

№ 119 от 02. 04. 2021год.

„Ажурна ограда”

на УПИ VІІІ-210, кв.8 по плана на СО„Сливенски
минерални бани”, землище на с.Злати войвода,
община Сливен, с НТП „За извор на минерална
вода” - сондажи на минерална вода № 2 и 3, ПИ с
идентификатор 30990.502.210 по КК.

№ 120 от 02. 04. 2021г.

“Жилищна сграда”

в УПИ ХVIII-439, кв.84 по плана на кв.”Речица” гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.702.603 по
КК.

№ 121 от 02. 04. 2021г.

“Пристройка и преустройство на съществуващ търговски
обект”

в УПИ VI-3, кв.143 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
бул.”Хаджи Димитър” №4, имот с идентификатор
67338.548.3 по КК

№ 122 от 07. 04. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХVІ-31, кв.10 на с.Трапоклово, община
Сливен

№ 123 от 07. 04. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ VІ-393, кв.44 по плана на с.Горно
Александрово, община Сливен

№ 124 от 07. 04. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в ПИ 0152, кв.325 по плана на м.„Моллова гора”,
СО„Изгрев”, землище на гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.409.148 по КК

„Каравана”

в ПИ 3922, кв.458 по плана на местността
„Гюргюнлюка”, СО „Изгрев”, землище на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.421.297 по КК

№ 126 от 12. 04. 2021год.

„Склад с навес за инвентар”

в ПИ с идентификатор 30990.46.8 по КК в
местността „Бахчата”, землище на с.Злати
войвода, община Сливен,

№ 127 от 12. 04. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІV-140, кв.24 по плана на с.Малко Чочовени,
община Сливен

№ 128 от 12. 04. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІІІ-140, кв.24 по плана на с.Малко Чочовени,
община Сливен

№ 129 от 12. 04. 2021г.

Автоматична пощенска станция

в УПИ І-„За обществено обслужване и жилищно
строителство”, кв.141 по плана на ЦГЧ, гр.Сливен,

№ 130 от 12. 04. 2021г.

рекламно-информационен елемент

върху сграда с идентификатор 67338.458.15.1 по
КК, стар пл.№5543, находяща се в УПИ І „За
обществено обслужване и жилищно строителство”,
кв.141 по плана на ЦГЧ на гр.Сливен, бул.”Цар
Освободител” №2,

№ 131 от 13. 04. 2021год.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ V-„За автосервиз и бензиностанция”, кв.17
по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.602.132 по КК

№ 132 от 13. 04. 2021г.

“Гараж”

в УПИ IХ–532, отреден „за база за селскостопанска
техника”, кв.53 по плана на кв.”Речица”, гр.Сливен бивш стопански двор, имот с идентификатор
67338.703.560 по КК.

№ 133 от 13. 04. 2021г.

“Преустройство на съществуващи помещения в малка в УПИ ХІV–7, кв.447 по плана на кв.”Ново село”,
винарска изба”
гр.Сливен, ул.”Стефан Султанов” № 54.

№ 134 от 13. 04. 2021год.

„Пристройка към сградата на инфекциозно отделение на в УПИ І-„За болничен комплекс”, кв.430 по плана
МБАЛ„Д-р Иван Селимински – Сливен”
на кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Сергей Румянцев”
№2, имот с идентификатор 67338.530.33 по КК.

№ 135 от 16. 04. 2021г.

„Рехалибитация, благоустрояване и обновявяне на за УПИ І-„За КЖС, КОО, обществени мероприятия
обществени зелени площи за широко ползване и и благо-устрояване” на кв.614 и кв.615 по плана на
междублокови пространства”
кв.”Дружба” - гр.Сливен

№ 136 от 16. 04. 2021г.

„Рехабилитация, благоустрояване и обновявяне на за обхвата на кв.594, кв.596 и кв.597 извън УПИ ІІобществени зелени площи за широко ползване и „За КОО” по плана на кв.”Сини камъни” на
междублокови пространства”
гр.Сливен

№ 125 от 07. 04. 2021год.

№ 137 от 16. 04. 2021год.

„Гараж”

в УПИ І-131,132, кв.19 по плана на с.Старо село,
община Сливен

№ 138 от 16. 04. 2021год.

„Ограда”

в УПИ ХV-170, кв.22 по плана на с.Бяла, община
Сливен

№ 139 от 16. 04. 2021год.

„Гаражи за лек и лекотоварни автомобили”

в УПИ ІІ-471, кв.51 по плана на с.Злати войвода,
община
Сливен,
ПИ
с
идентификатор
30990.501.471 по КК

№ 140 от 16. 04. 2021г.

„Пункт за зареждане на туристически бутилки”

в ПИ с идентификатор 07613.54.18 по КК, находящ
се в м.„Кючюк дере”, землище на с.Бяла, община
Сливен, НТП „За газостанция”

№ 141 от 19. 04. 2021г.

„Отводняване на междублокови пространства северно от по улиици между кв.кв.568, 569 и 570 по плана на
бл.21 на кв.“Българка“ на гр.Сливен”
кв.”Българка“, гр.Сливен.

№ 142 от 20. 04. 2021г.

“Преустройство на съществуващ търговски обект в ателие обект с идентификатор 67338.513.48.1.11 по КК,
за творческа дейност”,
находящ се в УПИ VI-47,48,49,53 в кв.107 по
плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Капитан Мамарчев”
№11, вх.Б.

№ 143 от 20. 04. 2021год.

№ 144 от 21. 04. 2021год.

„Многофамилна жилищна сграда”

в УПИ ХХХІІ-201, кв.395 по плана на кв.”Ново
село”, гр.Сливен, бул.”Христо Ботев” №28а, имот с
идентификатор 67338.528.201 по КК.

„Гараж”

в УПИ ІІІ-219, кв.34 по плана на с.Камен, община
Сливен

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж
№ 145 от 21. 04. 2021год.

Възложител

Обект

Местонахождение

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХІ-147, кв.11 по плана на с.Ковачите,
община
Сливен,
ПИ
с
идентификатор
37530.501.743 по КК

№ 146 от 21. 04. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ VІІІ-147, кв.11 по плана на с.Ковачите,
община
Сливен,
ПИ
с
идентификатор
37530.501.742 по КК

№ 147 от 21. 04. 2021г.

„Рекламно-информационен елемент”

в кв.107 по плана на кв.Речица, гр.Сливен, в УПИ І „За магазини” , имот с идентификатор
67338.701.414 по КК.

№ 148 от 21. 04. 2021г.

„Рекламно-информационен елемент”

в кв.67 по плана на кв.Речица, гр.Сливен, в УПИ ІI „За дневен бар и озеленяване” , имот с
идентификатор 67338.701.279 по КК.

№ 149 от 21. 04. 2021г.

„Фотоволтаична централа до 30 кW”

в УПИ ІІІ-„За автосервиз”, кв.12 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.601.291 по КК

№ 150 от 21. 04. 2021г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

в УПИ VІІ-„За автосервиз и автосалон”, кв.12 по
плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.601.146 по КК

„Вилна сграда”

в УПИ ХІ-259 /стар пл.№ 1973/, кв.206 по плана на
м.„Дюлева река”, селищно образувание „Изгрев”,
землище на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.416.259

№ 152 от 21. 04. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ Х-109, кв.11 по плана на с.Бинкос, община
Сливен

№ 153 от 23. 04. 2021г.

“Магазин за пакетирани хранителни и нехранителни стоки”

в УПИ ХI-39 „За обществено обслужване”, кв.734
по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.534.39 по КК.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ І-116, кв.21 по плана на с.Старо село,
община Сливен

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в ПИ с идентификатор 67338.411.212 по КК в
м.„Руините”, землище на гр.Сливен - урбанизирана
територия

№ 156 от 26. 04. 2021г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

в ПИ 67338.603.390 по КК, кв.22 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен

№ 157 от 26. 04. 2021г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

в ПИ 67338.603.389 по КК, кв.22 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен

№ 158 от 28. 04. 2021г.

“Винарска изба - преустройство на част съществуваща в ПИ с идентификатор 67338. 871.572, м. „През
сграда”,
Тунджа”, землище на гр.Сливен

№ 159 от 28. 04. 2021г.

„Склад за инвентар”

в УПИ VІ с отреждане „За производство на
метални изделия”, кв.37 по плана на Промишлена
зона,
гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатор
67338.605.376 по КК

„Склад за инвентар”

в УПИ VІІІ, с отреждане „За производство на
метални изделия”, кв.37 по плана на Промишлена
зона,
гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатор
67338.605.377 по КК

№ 161 от 29. 04. 2021год.

„Еднофамилна жилищна сграда”

в УПИ І-153,154,155, кв.11 по плана на с.Ковачите,
община Сливен, ПИ с нов идентификатор
37530.501.741 по КК

№ 162 от 29. 04. 2021год.

„Жилищна сграда”

в УПИ VІ-6 /стар пл.№ 2056/, кв.201 по плана на
местността „Дюлева река”, СО„Изгрев”, землище
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.417.6 по
КК

№ 163 от 10. 05. 2021г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

в УПИ ХХV-„За семеен хотел, зала за тържества и
кетеринг кухня”, кв.28 на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.605.110 по
КК

№ 164 от 11. 05. 2021г.

“Eднофамилна жилищна сграда на три етажа”

в УПИ ХХVІІІ-161, кв.92 по плана на кв.”Комлука” гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.503.161 по
КК, ул.” Д.Пехливанов -Добрович” № 38

№ 165 от 11. 05. 2021г.

„Преустройство в апартаментно жилище на офиси в обект с идентификатор 67338.509.62.1 по КК,
съществуваща двуетажна нежилищна сграда”
попадащ в УПИ ХVІІІ-2067, кв.74 по плана на
кв.„Комлука”,гр.Сливен, ул.”Сирак Скитник” № 2

№ 166 от 11. 05. 2021г.

„Преустройство на ателие в самостоятелно жилище”

обект с идентификатор 67338.544.123.2 по КК,
попадащ в УПИ ІV-246, кв.179 по плана на
кв.„Клуцохор”,гр.Сливен, ул.”Хаджи Вълкова” № 41

№ 167 от 11. 05. 2021год.

„Ажурна ограда”

в УПИ І-340, /стар пл.№ 2625/, кв.296 по плана на
м.„Лозарски връх” в регулационните граници на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.419.340 по
КК

№ 168 от 11. 05. 2021год.

„Гараж”

в УПИ І-340, /стар пл.№ 2625/, кв.296 по плана на
м.„Лозарски връх” в регулационните граници на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.419.340 по
КК

№ 169 от 11. 05. 2021год.

„Склад за инвентар”

в УПИ ХХVІ, кв.4 по плана на с.Гергевец, община
Сливен

№ 170 от 11. 05. 2021год.

„КАРАКАЧАНСКИ СТАН”

в ПИ с идентификатор 67338.303.1075 по КК, в
местността „Карандила”, землище на гр.Сливен,
горскостопански участък на територията на
ПП„Сините камъни”

№ 171 от 11. 05. 2021г.

„Ритейл парк „Декотекс”

в УПИ VІ-„За търговия и обществено обслужване”,
кв.34 по плана на Промишлена зона на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.604.165 по КК

№ 172 от 11. 05. 2021год.

„Ажурна ограда”

на ПИ с идентификатор 07613.75.440 по КК,
находящ се в м.„Пряволите”, землище на с.Бяла,
община Сливен, с НТП „За животновъдна ферма”

№ 173 от 11. 05. 2021год.

„Преместваем хладилен склад”

в ПИ с идентификатор 07613.75.440 по КК в м.
„Пряволите”, землище на с.Бяла, община Сливен,
с НТП „За животновъдна ферма

№ 174 от 11. 05. 2021год.

„Преместваем хладилен склад”

в ПИ с идентификатор 55333.27.1 по КК в м
„Воденицата”, землище на с.Панаретовци, община
Сливен, с НТП „За животновъдна ферма”

№ 175 от 12. 05. 2021г.

№ 151 от 21. 04. 2021год.

№ 154 от 23. 04. 2021год.
№ 155 от 23. 04. 2021год.

№ 160 от 28. 04. 2021г.

„Рекламно-информационен елемент”

в УПИ Х-„За социални дейности”, кв.1 по плана на
кв.”Ново село-изток”, гр.Сливен.

№ 176 от 12. 05. 2021г.

„Рекламно-информационен елемент”

в УПИ ІІІ-„За КЖС, КОО и благоустрояване”, кв.614
по плана на ЖК”Дружба”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.560.191 по КК.

№ 177 от 13. 05. 2021г.

“Ограда”

на ПИ с идентификатор 67338.1.1020 по КК,
местност „Кютюклюка”, землище на гр.Сливен, с
НТП „За складова база”,

№ 178 от 13. 05. 2021г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

в УПИ LХ-„За склад за хранителни стоки”, кв.26 по
плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.605.284 по КК

№ 179 от 14. 05. 2021г.

„Павилион/фургон за охрана”

в ПИ 67338.98.13, местност „Аркара коруч”,
землище гр.Сливен, с НТП „За складова база”

№ 180 от 13. 05. 2021г.

“Реконструкция на покрива на съществуваща жилищна в имот с идентификатор 67338. 502.148 по КК, част
сграда”
от УПИ ХVІ-147,148, кв.81 на кв.„Комлука” на
гр.Сливен, ул.”Асеновска” №74а,

№ 181 от 14. 05. 2021год.

„Офис сграда”

в УПИ ІІ-238 - „За разсадник”, кв.44 по плана на
с.Драгоданово, община Сливен

№ 182 от 14. 05. 2021год.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІV-234, кв.22 по плана на с.Крушаре,
община Сливен

№ 183 от 14. 05. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХІ-1023, кв.123 по плана на с.Желю
войвода, община Сливен

№ 184 от 14. 05. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХVІ-260, кв.23 по плана на с.Стара река,
община Сливен

№ 185 от 14. 05. 2021год.

„Покривна фотоволтаична централа до 5 кWр”

в ПИ пл.№1680, кв.50 по плана на местността
„Андреева чешма”, СО „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.405.459 по
КК

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХVІ-284, кв.34 по плана на гр.Кермен,
община Сливен

№ 187 от 14. 05. 2021год.

№ 186 от 14. 05. 2021год.

„Жилищна сграда”

в УПИ V, кв.4 по плана на с.Гергевец, община
Сливен

№ 188 от 14. 05. 2021год.

„Къща за гости”

в УПИ ІV-159 /стар пл.№ 4127/, кв.509, местността
„Барутни погреби” в регула- ционните граници на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.420.159 по
КК

№ 189 от 18. 05. 2021г.

„Отводняване на улица „Никола Карев” между о.т.791- между кв.кв.141 и 142 по плана на ЦГЧ, в
о.т.791а -844”
регулационните граници гр.Сливен.

№ 190 от 18. 05. 2021г.

„МТТ 20/0,4кV”, „Кабел 20kV“ „Кабел 1кV”

в имот 67338.44.21 по КК, м.“Сливенски кър“,
землище на гр.Сливен; за захранване на ПИ
68117.1.58 по КК, м.“Къра“, землище Сотиря,
община Сливен.

“Паркинг над река „Селишка”

в УПИ І–„За паркинг”, кв.516 по плана на
кв.”Република”, гр.Сливен.

“Преустройство на аптека в кафе - сладкарница”

в УПИ V–„За ОО”, кв.672 по плана на спортен парк
”Юнак”, гр.Сливен.

„Жилищна сграда на един етаж”

в УПИ ХХІІ-83, кв.40 по плана на кв.„Комлука”,
гр.Сливен, ул.”Сан Стефано” №54, имот с
идентификатор 67338.509.83 по КК.

№ 191 от 19. 05. 2021г.
№ 192 от 19. 05. 2021г.
№ 193 от 19. 05. 2021г.

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 194 от 19. 05. 2021год.

„Гараж със склад”

в УПИ ХVІІІ-415,416, кв.52 по плана на с.Крушаре,
община Сливен

№ 195 от 20. 05. 2021год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХVІІІ-307,308,309 /стари пл.№№
1373,1374,1375/, кв.14, м.„Хисарлъка”, СО „Изгрев”,
землище гр.Сливен, образуван от ПИ с
идентификатори 67338.401.307,308 и 309 по

№ 196 от 21. 05. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХІ-105, кв.10 по плана на с.Старо село,
община Сливен

№ 197 от 21. 05. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХІ-155, кв.16 по плана на с.Крушаре, община
Сливен

№ 198 от 25. 05. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХІІ-127 кв.16 по плана на с.Чокоба, община
Сливен

№ 199 от 25. 05. 2021год.

„Краварник за 120 бр. крави”

в ПИ с идентификатор 81534.102.3, бивш
стопански двор в м.„До могилите”, землище на
с.Чокоба, община Сливен, отреден „За
кравеферма”

№ 200 от 25. 05. 2021г.

„Рехабилитация, благоустрояване и обновявяне на за обхвата на кв.565, кв.566, извън УПИ ІІІ и УПИ
обществени зелени площи за широко ползване и ІV, кв.567 и кв.568 извън УПИ ІІ по плана на
междублокови пространства” в ЖК”Българка”, гр.Сливен
ЖК”Българка”, гр.Сливен

№ 201 от 27. 05. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХVІ-448, кв.61 по плана на гр.Кермен,
община Сливен

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІІ-„За стоп.дейност”, кв.629 по плана на
кв.”Дружба” гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.560.174 по КК на гр.Сливен, ул.”Бургаско
шосе” 57.

„Гараж”

в УПИ ІІІ, кв.16 по плана на с.Калояново, община
Сливен

№ 202 от 27. 05. 2021год.

№ 203 от 27. 05. 2021год.
№ 204 от 31. 05. 2021г.

„Фотоволтаична централа с мощност до 30кW”

в УПИ ХІV-6, кв.336 по плана на кв.”Република”,
гр.Сливен, ул.”Поп Харитон”№31, сграда с
идентификатор 67338.516.6.1 по КК.

№ 205 от 31. 05. 2021год.

„Покрит паркинг”

в ПИ № 040013, местността „Забития камък”,
землище на с.Тополчане, община Сливен, отреден
„За производствена и складова дейност”

№ 206 от 31. 05. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХІІІ-48, кв.3 по плана на с.Бинкос, община
Сливен

№ 207 от 31. 05. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ V-478,479, кв.365 по плана на местн.
„Гюргюнлюка”, СО „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.413.589 по
КК

№ 208 от 31. 05. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІV-478, кв.365 по плана на местността
„Гюргюнлюка”, СО „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.413.590 по
КК

№ 209 от 31. 05. 2020г.

“Преустройство на съществуващо ателие в жилище”,

обект с идентификатор 67338.549.116.1.14 по КК,
находящ се в УПИ VI - „За жилищно строителство,
търговия, услуги и ресторант”, кв.316 по плана на
ЦГЧ - гр.Сливен, ул.Славянска” №13.

№ 210 от 31. 05. 2021г.

“Преустройство на съществуващи търговски обекти
банков офис”,

№ 211 от 01. 06. 2021год.

„Покривна фотоволтаична централа 30 кWр”

в УПИ Х-„За търговска и складова дейност”, кв.31а
по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.604.130 по КК

№ 212 от 01. 06. 2021год.

„Покривна фотоволтаична централа 30 кWр”

в УПИ Х-„За търговска и складова дейност”, кв.31а
по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.604.130 по КК

№ 213 от 01. 06. 2021год.

„Покривна фотоволтаична централа 30 кW”

в ПИ с идентификатор 67338.832.18 по КК в
м.„Къра”, землище на кв.„Речица” на гр.Сливен, с
НТП„За друг вид застрояване”

№ 214 от 01. 06. 2021год.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХІ-„За бензиностанция и автомивка”, кв.28
по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.605.55 по КК

№ 215 от 01. 06. 2021год.

„Покривна фотоволтаична централа 30кWр”

в УПИ ІV - „За автоморга”, кв.31б по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.604.103 по КК

№ 216 от 01. 06. 2021г.

“Преустройство
агроаптека”,

№ 217 от 02. 06. 2021год.

„Фотоволтаична централа 170 кWр”

в УПИ VІІ-„За хранително-вкусова промишленост,
кв.11 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.601.58 по КК

№ 218 от 02. 06. 2021год.

„Кафе-аперитив и магазин за хранителни стоки”

в УПИ ХІ-623, кв.18 по плана на с.Самуилово,
община Сливен, отреден „За обществено
обслужващи дейности”

№ 219 от 02. 06. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в ПИ 5082, кв.432 по плана на м.„Гюргюнлюка”, СО
„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.421.39 по КК - урбанизирана
територия

№ 220 от 04. 06. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХІ-145 кв.18 по плана на гр.Кермен, община
Сливен

№ 221 от 04. 06. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ Х-146, кв.18 по плана на гр.Кермен, община
Сливен

№ 222 от 04. 06. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІХ-147, кв.18 по плана на гр.Кермен, община
Сливен

№ 223 от

„Вилна сграда” и „Склад” – етапно изпълнение,

в УПИ ІІІ-443 /стар пл.№ 9507/, кв.252 на
м.„Лозарски връх”, СО „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатори 67338.418.443 по

№ 224

04. 06. 2021г.

от 04. 06. 2021год.

на

съществуващ

търговски

обект

в находящ се в УПИ I „За магазин”, кв.287 на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Д-р Константин Стоилов” №30,
обекти с идентификатори 67338.551.37.2.4 и
67338.551.37.2.6 по КК

в находящ се в УПИ I - „За пазар” в кв.278 на ЦГЧ гр.Сливен, сграда с идентификатор 67338.547.20.2
по КК

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІІ-132, кв.13 по плана на с.Самуилово,
община Сливен

№ 225 от 07. 06. 2021год.

„Вилна сграда”

в УПИ ХІІІ-126 /стар пл.№ 9338/, кв.53 по плана на
м.„Андреева чешма”, СО „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.405.126 по
КК

№ 226 от 07. 06. 2021год.

„Ограда и подпорни стени”

в УПИ ХІІІ-126 /стар пл.№ 9338/, кв.53 по плана на
местността „Андреева чешма”, СО „Изгрев”,
землище на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.405.126

№ 227

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІ-371, кв.42 по плана на с.Крушаре, община
Сливен

№ 228 от 08. 06. 2021год.

от 07. 06. 2021год.

„Покрит паркинг”

в УПИ ІV-„за ветеринарна лечебница”, кв.88 по
плана на с.Крушаре, община Сливен

№ 229 от 08. 06. 2021год.

„Гараж”

в УПИ І-17 /стар пл.№ 3904/, кв.283 по плана на
м.„Барутни погреби” СО„Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.420.17 по КК

№ 230 от 08. 06. 2021г.

„Работилница за изработване на паметни плочи и рамки за в УПИ VІ, кв.75 по плана на Промишлена зона,
гробове”
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.606.32 по
КК.

№ 231 от 09. 09. 2021год.

„Хладилник към съществуваща мандра”

в УПИ VІ-6,548, кв.1 по плана на с.Бяла, община
Сливен, отреден „За мандра”;

№ 232 от 09. 06. 2021год.

„ПРАВОСЛАВЕН ПАРАКЛИС „СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ”

в УПИ І -„За църква”, кв.45 по плана на
с.Глуфишево, община Сливен

№ 233 от 09. 06. 2021год.

„Фотоволтаична централа с инсталирана мощност 500 kWp, в ПИ с идентификатор 66041.11.66 на местността
БКЗРУ 20 kV и кабели НН”
„Горен Караджаз”, землище на с.Селиминово,
община Сливен, отреден „За подстанция”

№ 234 от 09. 06. 2021год.

„Автомивка” и „Ограда”

в УПИ V, кв.621 по плана на ЖК”Дружба”,
гр.Сливен, бул.”Янко Сакъзов” №10, имот с
идентификатор 67338.559.83 по КК.

№ 235 от 15. 06. 2021год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХV, кв.18 по плана на с.Чинтулово, община
Сливен, ПИ с идентификатор 81387.501.510 по КК

№ 236 от 15. 06. 2021год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІ-137, кв.30 по плана на с.Малко Чочовени,
община Сливен

№ 237 от 15. 06. 2021год.

„Обслужваща сграда към съществуваща жилищна сграда” и
„Покрито паркомясто”

в УПИ ІІІ-136, кв.30 по плана на с.Малко Чочовени,
община Сливен

№ 238 от 15. 06. 2021год.

„Вилна сграда” и „Допълващо застрояване”

в УПИ І-237 /стар пл.№ 2042/, кв 204 по плана на
м.„Дюлева река”, СО „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.416.237

№ 239 от 15. 06. 2021год.

„Вилна сграда” и „Ограда”

в УПИ ІІ-168 /стар пл.№ 1249/, кв.34 по плана на
м.„Среди дол”, СО „Изгрев”, землище на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.404.168 по КК

№ 240 от 15. 06. 2021г.

“Реконструкция на покрива и основен ремонт на таванския в имот с идентификатор 67338. 511.179 по КК, УПИ
гредоред на съществуваща жилищна сграда”
V-179, кв.18 на кв.„Комлука” на гр.Сливен,
ул.”Бенковски” №15

№ 241 от 16. 06. 2021год.

„Фотоволтаична централа 30 кWр”

в УПИ ІІІ-258, кв.37 по плана на гр.Кермен, община
Сливен

№ 242 от 16. 06. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІІІ-167 кв.33, с.Малко Чочовени, община
Сливен

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж
№ 243 от 16. 06. 2021год.
№ 244 от 16. 06. 2021г.

Възложител

Обект

Местонахождение

Въведен в експлоатация

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ І-165, кв.36 по плана на с.Калояново, общ.
Сливен

„Жилищна сграда”

в УПИ VІ-113 /стар пл.№ 2392/, кв.252 по плана на
м.„Лозарски връх”, СО „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.418.113 по
КК

№ 245 от 17. 06. 2021г.

„Бетонова комплектована
/БКТП/ 20/0,4кV - 1х630кVА”

трансформаторна подстанция в УПИ V-“За производствена и складова дейност“,
кв.22 на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.603.269 по КК,

№ 246 от 17. 06. 2021г.

“Преустройство на съществуващ апартамент с обособяване самостоятелен
обект
с
идентификатор
на две самостоятелни жилища”,
67338.562.62.2.5 по КК в УПИ І-„За жилищно
строителство, търговия, подземен паркинг и ТП”,
кв.701 на кв.”Стоян Заимов-юг”, гр.Сливен, бл.87,
вх.”Б”, ап.5

№ 247 от 18. 06. 2021год.

„Вилна сграда” 67338.406.36 по КК

в УПИ І-36 /стар пл.№ 2762/, кв.60 по плана на м.
„Орта синур”, СО„Изгрев”, землище на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор

№ 248 от 18. 06. 2021г.

„Жилищна сграда”

в УПИ І-327 /стар пл.№ 2501/, кв.286 по плана на
м.„Лозарски връх”, СО „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.418.327 по
КК

№ 249 от 18. 06. 2021г.

„Основен ремонт на покрив на съществуваща жилищна в УПИ ХІ-173, кв.32 по плана на с.Малко Чочовени,
сграда”
община Сливен

№ 250 от 21. 06. 2021г.

“Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни в ПИ 67338.168.46, отреден за „ПСОВ”, м.”Аркаръ
води - Сливен”
коруч”, землище на гр.Сливен

№ 251 от 21. 06. 2021год.

„Реконструкция на покрива на съществуваща жилищна в УПИ ХІ-184, кв.35 по плана на с.Малко Чочовени,
сграда”
община Сливен

№ 252 от 21. 06. 2021год.

„ДЕТСКА ПЛОЩАДКА”

в УПИ VІ - „За културен и здравен дом”, кв.24 по
плана с.Малко Чочовени, община Сливен

№ 253 от 22. 06. 2021год.

„Ограда”

на УПИ VІ-332 и УПИ ХVІІІ-332, кв.39 по плана на
с.Бяла, община Сливен

№ 254 от 22. 06. 2021год.

„Гараж”

в УПИ ХХVІ, кв.4 по плана на с.Гергевец, община
Сливен

№ 255 от 22. 06. 2021г.

"Кръгово кръстовище на бул.”Банско шосе” и
ул.”Самуиловско шосе”,

между кв.14 и кв.21 на Промишлена зона,
гр.Сливен, в имоти с идентификатори
67338.601.121, 67338.603.57 и 67338.602.113

№ 256 от 23. 06. 2021г.

„Реконструкция на покривна конструкция и покривно обекти с идентификатори 67338.604.45.10,
покритие на съществуващи нежилищни сгради”
67338.604.45.12 и 67338.604.45.13 по КК в УПИ І„За
дървопреработваща
и
мебелна
промишленост”, кв.32 на Промишлена зона,
гр.Сливен

№ 257 от 25 . 06. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХІ-37, кв.4 по плана на с.Ковачите, община
Сливен, ПИ с идентификатор 37530.502.37 по КК

„Покривна фотоволтаична централа 30 кWр”

в УПИ І-„За производство на мебели, складова
дейност и търговия”, кв.71 на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.605.270 по
КК

№ 259 от 28. 06. 2021г.

“Офис”

в УПИ Х-395, отреден „За обществено обслужване”
в кв.100 по плана на кв.”Речица” на гр.Сливен,
имот с идентификатор 67338.703.542 по КК.

№ 260 от 28. 06. 2021г.

“Преустройство в манипулационна към медико-диагностична обект с идентификатор 67338.544.214.2.8 по КК,
лаборатория на съществуващ търговски обект в попадащ в УПИ- ХІІ-214, кв.177 на кв.”Клуцохор” многофамилна жилищна сграда“,
гр.Сливен, ул.”Георги Икономов” № 14

№ 261 от 28. 06. 2021г.

“Склад за инвентар”

в УПИ IХ-396, отреден „За обществено
обслужване”, кв.100 по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.703.540 по
КК.

№ 262 от 28. 06. 2021г.

“Склад за инвентар”

в УПИ ХIV-395, отреден „За обществено
обслужване”, кв.100 по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.703.543 по

№ 263 от 28. 06. 2021г.

“Склад за инвентар”

в УПИ ХV-396, отреден „За обществено
обслужване”, кв.100 по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.703.541 по
КК.

№ 264 от 29. 06. 2021г.

“Ограда”

на УПИ ХVII-214, кв.133 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Иван Александър” №5, имот с
идентификатор 67338.513.214 по КК.

№ 265 от 29. 06. 2021год.

„Плътна ограда”

на УПИ ІІ-185, кв.395 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен,
ул.”Карандила”
№2,
имот с
идентификатор 67338.528.185 по КК.

№ 266 от 30. 06. 2021год.

„Вилна сграда”

в УПИ ІІ-44, кв.31 по плана на с.Глушник, община
Сливен

№ 267 от 30. 06. 2021год.

„Гараж”

в УПИ VІІІ-215, /стар пл.№ 334/, кв.15 по плана на
м.„Селището”, СО „Селището”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.440.215 по
КК

№ 268 от 01. 07. 2021г.

“Инсталация за компостиране на зелени отпадъци с капацитет в УПИ ХХХІХ-„За площадка за третиране на
1 300т/год.”
отпадъци”, кв.11 на Промишлена зона, гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.601.273 по КК

№ 269 от 01. 07. 2021г.

“Ограда”

на ПИ с идентификатор 67338.302.144 по КК,
местност „Асеновско дефиле”, землище на
гр.Сливен, с НТП „Ниско застрояване до 10м”

№ 270 от 01. 07. 2021г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в ПИ 1634, кв.52 по плана на м.„Андреева чешма”,
СО „Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.405.13 по КК - урбанизирана
територия

№ 271 от 01. 07. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІІІ-56, кв.5 по плана на с.Чокоба, община
Сливен

№ 272 от 01. 07. 2021год.

„Жилищна сграда със заведение за хранене”

в УПИ ХХІ-833, кв.27 на с.Крушаре, община
Сливен

№ 273 от 05. 07. 2021г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

в УПИ LIХ-„За складова база за съхранение на
охладени и замразени опаковани хранителни
продукти”, кв.26 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.605.294 по
КК

№ 274 от 05. 07. 2021год.

„Ограда”

на УПИ ХХVІІ-288, кв.2 по плана на кв.”Ново селоизток”, гр.Сливен, ул.”Любен Кондаков” №1, имот с
идентификатор 67338.522.288 по КК.

№ 275 от 07. 07. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр” н

в УПИ ІХ-142, кв.24 по плана на с.Малко Чочовени,
община Сливе

№ 276 от 07. 07. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в ПИ 3383, кв.356 по плана на м. „Гюргюнлюка”, СО
„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.413.437 по КК

„Магазин за хранителни стоки”

в УПИ ІІ-191, кв.33 по плана на с.Трапоклово,
община Сливен

№ 258 от 25. 06. 2021год.

№ 277 от 07. 07. 2021год.
№ 278 от 07. 07. 2021г.
№ 279 от 08. 07. 2021г.

“Преустройство на съществуващо помещение в лекарски в УПИ VІІ, кв.439 по плана на кв.”Ново село”,
кабинет”
гр.Сливен.
„Фотоволтаична централа с мощност до 30кW”

в УПИ ІІІ-174, кв.372 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Добри Димитров” №2, имот с
идентификатор 67338.518.174 по КК.

№ 280 от 08. 07. 021год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІV, кв.36 по плана на с.Срупец, община
Сливен

№ 281 от 08. 07. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХІІІ-191, кв.23 по плана на с.Крушаре, общ.
Сливен

№ 282 от 08. 07. 2021год.

Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХІV-191, кв.23 по плана на с.Крушаре, общ
Сливен

№ 283 от 08. 07. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІV, кв.82 по плана на с.Крушаре, община
Сливен

“Жилищна сграда на три етажа”

в УПИ ХVII-214, кв.133 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Иван Александър” №5, имот с
идентификатор 67338.513.214 по КК.

№ 285 от 13. 07. 2021год.

„Разширение на ОУ„Паисий Хилендарски” - с.Тополчане”,

в УПИ VІІ-„За училище”, кв.43 по плана на
с.Тополчане, община Сливен

№ 286 от 14. 07. 2021год.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ VІІ-259 /стар пл.№ 4051/, кв.506 по плана на
м.„Барутни погреби” в регулационните граници на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.420.259 по
КК

№ 287 от 15. 07. 2021г.

„Водопроводни връзки ПСПВ и напорен водоем V=10 000м3” в кв.”Клуцохор”, кв.“Асеновец“ и
регулационните граници на гр.Сливен

№ 288 от 16. 07. 2021г.

„Преустройство на кафе аперитив в гараж”

в УПИ ІІІ-373, кв.44 по плана на с.Жельо войвода,
община Сливен

№ 289 от 16. 07. 2021г.

„Склад за инвентар”

в УПИ LХІІІ, с отреждане „За складова база за
строителни материали”, кв.22 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.603.240 по КК.

№ 290 от 20. 07. 2021г.

“Ограда”

на УПИ IV-106, кв.17 по плана на с.Голямо
Чочовени, община Сливен

„Вилна сграда”

в УПИ ІІІ-328, кв.233 по плана на м.”Дюлева река”,
СО”Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.417.328 по КК

№ 284 от 12. 07. 2021г.

№ 291 от 20. 07. 2021г.

извън

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 292 от 20. 07. 2021г.

„Вилна сграда”

в УПИ ІІІ-328, кв.233 по плана на м.”Дюлева река”,
СО”Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.417.328 по КК

№ 293 от 20. 07. 2021г.

„Жилищна сграда”

в УПИ VІІІ-83, кв.225 по плана на м. ”Дюлева река”,
СО”Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.417.83 по КК

„Фотоволтаична централа до 30кW”

в ПИ 67338.417.262, кв.232 по плана на м.„Дюлева
река”, СО”Изгрев”, землище на гр.Сливен

№ 295 от 21. 07. 2021г.

„Фотоволтаична централа до 30кW”

в УПИ ХI-113, кв.18 по плана на с.Трапоклово,
община Сливен

№ 296 от 21. 07. 2021г.

„Склад за инвентар”

в УПИ ХХ, с отреждане „За производствена и
складова дейност и търговия”, кв.23 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.603.442 по КК

№ 297 от 21. 07. 2021год.

„Еднофамилна жилищна сграда”

в УПИ ХLІV-33, кв.2 по плана на кв.”Ново селоизток”, гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.522.33 по КК.

„Гараж”

в УПИ VI-262, с отреждане „За чисто производство,
КОО, търговия и складова дейност”, кв.46 по
плана на кв.”Асеновец”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.565.408 по КК

№ 294 от 21. 07. 2021г.

№ 298 от 27. 07. 2021г.

№ 299 от 27. 07. 2021г.

„Навес за паркомясто”

в УПИ VIII-27, кв.8 по плана на с.Драгоданово,
община Сливен

„Жилищна сграда на два етажа”

в УПИ ХVІІІ-446, кв.61 по плана на гр.Кермен,
община Сливен

„Фотоволтаична централа до 30кW”

в УПИ V-303, кв.344, м.„Дълбоки дол”, СО”Изгрев”,
землище на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.412.303 по КК

„Фотоволтаична централа до 30кW”

в УПИ XI-66, кв.17 по плана на с.Старо село,
община Сливен

№ 303 от 29. 07. 2021год.

„Пристройки към съществуващ търговски обект”

в УПИ V-„За обществено обслужване и търговия”,
кв.569 по плана на ЖК”Българка”, гр.Сливен,
сграда с идентификатор 67338.525.207.1 по КК.

№ 304 от 29. 07. 2021год.

„Вилна сграда - ремонт, реконструкция, пристройка и в УПИ ХV-322 /стар пл.№1726/, кв.37 по плана на
надстройка”
м. „Среди дол”, СО „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.404.322 по
КК

№ 300 от 27. 07. 2021г.
№ 301 от 29. 07. 2021г.

№ 302 от 29. 07. 2021г.

№ 305 от 03. 08. 2021год.

„Жилищна сграда”

в УПИ V-235, кв.27 по плана на с.Чинтулово,
община Сливен, ПИ
с
идентификатор
81387.501.235 по КК

№ 306 от 03. 08. 2021год.

„Жилищна сграда”

в УПИ VІІ-44 /стар пл.№ 3918/, кв.282 по плана на
местността „Барутни погреби”, СО „Изгрев”,
землище на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.420.44 по КК

№ 307 от 03. 08. 2021год.

„Вилна сграда”

в УПИ ХІІІ-136 /стар пл.№ 5293/, кв.458 по плана на
м.„Гюргюнлюка”, СО „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.421.136 по
КК

№ 308 от 03. 08. 2021год.
№ 309 от 03. 08. 2021г.

№ 310 от 03. 08. 2021г.
№ 311 от 06. 08. 2021год.
№ 312 от 06. 08. 2021год.

№ 313 от 09. 08. 2021год.

„Жилищна сграда”

в УПИ Х-696, кв.82 по плана на с.Тополчане,
община Сливен

„Стопанска сграда”

в УПИ ХХХІV, с отреждане „За търговия и
складова дейност”, кв.22а по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.603.280 по КК.

„Жилищна сграда”

в УПИ І-8, кв.472 по плана кв.”Даме Груев”,
гр.Сливен, ПИ 67338.563.8 по КК

„Жилищна сграда - надстройка”

в УПИ І-570, кв.59 по плана на с.Тополчане,
община Сливен

„Многофамилна жилищна сграда”

в УПИ Х-„За жилищно строителство, обслужване,
търговски дейности и гаражи”, кв.592 по плана на
ЖК”Сини
камъни”,
гр.Сливен,
имот
с
идентификатор 67338.524.69 по КК.

„Малка винарска изба”

в УПИ VІ-235, отреден „За малка винарска изба”, в
кв.38 по плана на с.Николаево, община Сливен

№ 314 от 10. 08. 2021год.

„Ограда”

на УПИ Х-348 /стар пл.№ 1305/, кв.27 по плана на
местността „Градището”, СО „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.403.405 по
КК

№ 315 от 10. 08. 2021год.

„Стопанска сграда”

в УПИ ХІ-92, кв.13 по плана на с.Гергевец, община
Сливен

№ 316 от 11. 08. 2021год.

№ 317 от 11. 08. 2021год.

№ 318 от 11. 08. 2021год.

„Производствена сграда към птицеферма - преустройство и в ПИ с идентификатор 07613.75.440 по КК,
разширение”
м.„Пряволите”, землище на с.Бяла, община
Сливен, отреден „За птицеферма”
„Производствена
птицеферма”

сграда

за

кокошки-носачки

към в ПИ с идентификатор 55333.20.17 по КК,
местността
„Султанка”,
землището
на
с.Панаретовци, община Сливен

„Текущ
ремонт
и
преустройство
без
промяна сграда с идентификатор 67338.553.16.1 по КК,
предназначението на помещения в съществуваща учебна находяща се в УПИ ІІІ-„За спортно училище”,
сграда”
кв.666 по плана на гр.Сливен, бул.”Бургаско
шосе”№2

№ 319 от 12. 08. 2021г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

№ 320 от 12. 08. 2021г.

“Преустройство на съществуващо помещение в магазин за в УПИ ХІІІ-96, кв.452 по плана на кв.”Ново село”,
пакетирани хранителни стоки”
гр.Сливен, ул.”Петко Д.Петков” №14.

в УПИ VIII, кв.22 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.603.92 по КК

№ 321 от 12. 08. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХІІІ-148, кв.14 по плана на с.Биково, община
Сливен

№ 322 от 12. 08. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ Х-312, кв.1 по плана на с.Чинтулово,
община
Сливен,
ПИ
с
идентификатор
81387.501.312 по КК

№ 323 от 12. 08. 2021г.

“Реконструкция на ОРУ 110 кV в п/ст „ТЕЦ Сливен” 110/20 кV”

в УПИ L и УПИ ХLVI, кв.21 по плана на
Промишлена
зона,
гр.Сливен,
ПИ
с
идентификатори 67338.603.62 и 67338.603.63 по КК

№ 324 от 16. 08. 2021г.

“Модулна пречиствателна станция за битови отпадъчни
води”

в ПИ с идентификатор 51634.42.58 по КК с НТП „За
овцеферма”, м.„Гробищата” в землището на
с.Николаево, община Сливен

№ 325 от 18. 08. 2021год.

„Вилна сграда-пристройка, надстройка и преустройство”

в УПИ ХІ-208 /стар пл.№ 2611/, кв.291, по плана на
м.„Лозарски връх” в регулационните граници на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.419.208 по
КК

№ 326 от 18. 08. 2021год.

„Вилна сграда”

в УПИ ІV-358, кв.22 по плана на м.„Градището”, СО
„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.403.358 по КК

№ 327 от 18. 08. 2021год.

„Вилна сграда” и „Ограда”

в УПИ ІV-226 /стар пл.№ 1154/, кв.10 по плана на
м.„Градището”, СО „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.401.226 по
КК

№ 328 от 18. 08. 2021г.

„Фотоволтаична централа на терен с мощност до 30кW”

в УПИ ІV-194, кв.41 по плана на кв.”Речица” на
гр.Сливен, ул.”Матей Преображенски” №17, ПИ с
идентификатор 67338.702.194 по КК.

№ 329 от 18. 08. 2021г.

“Преустройство на съществуващ търговски обект в жилище” находящ се в УПИ ХIII-296, кв.112 на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Джеймс Баучер” №22, обект с
идентификатор 67338.514.296.6.15 по КК

№ 330 от 18. 08. 2021год.

“Газифициране котелно на спортен комплекс „Младост“

в УПИ ІІІ-„За спортна зала”, кв.672 по плана на
спортен парк „Юнак”, гр.Сливен, сграда с
идентификатор 67338.557.59.2 по КК

№ 331 от 19. 08. 2021год.

„Сграда за обществено обслужване”

в УПИ ІV-„За обществено обслужваща сграда”,
кв.557 по плана на ЖК”Българка”, гр.Сливен, имот
с идентификатор 67338.525.212 по КК.

„Фотоволтаична централа с мощност 30кW”

в УПИ ХVІІІ-7, кв.694 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен,
ул.”Балатон”
№43,
имот
с
идентификатор 67338.521.179 по КК

№ 332 от 20. 08. 2021г.

№ 333 от 20. 08. 2021г.

“Промяна предназначението в амбулатория за индивидуална обект с идентификатор 67338.549.10.2.4 по КК,
практика за извънболнична помощ по дентална медицина на находящ се в УПИ VI – „За банка, борса, офиси,
съществуващи помещения в нежилищна сграда”,
търговия и жилищно строителство”, кв.280 на ЦГЧ
- гр.Сливен, ул.”Хаджи Димитър” №14.

№ 334 от 20. 08. 2021г.

“Ремонт на покрива на съществуваща жилищна сграда”

№ 335 от 20. 08. 2021г.

„Преустройство в магазин за
съществуващи търговски обекти”

хранителни

стоки

в УПИ XXIV-131, кв.209 по плана на кв.„Клуцохор”
на гр.Сливен, ул.”Попска” № 38, имот с
идентификатор 67338. 546.131.1 по КК
на обекти с идентификатори 67338.562.13.2.23 и
67338.562.13.3.24 по КК в сграда - бл.69, находящ
се в УПИ І, кв.709 по плана на кв.”Стоян Заимов”
на гр.Сливен,

№ 336 от 23. 08. 2021г.

„Основен ремонт с технологично възстановяване на улична
настилка по бул.“Стефан Стамболов“, гр.Сливен за етапно
изпълнение"-

№ 337 от 24. 08. 2021год.

„Торище с приемна шахта”

в ПИ с идентификатор 48708.28.310 по КК, в
местност „До каптажа”, землище на с.Младово,
община Сливен, НТП „Стопански двор”

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 338 от 24. 08. 2021год.

„Торище”

в ПИ с идентификатор 48708.28.426 по КК, в
местност „До каптажа”, землище на с.Младово,
община Сливен, НТП „Стопански двор”

№ 339 от 24. 08. 2021год.

„Торище с приемна шахта”

в ПИ с идентификатор 48708.28.349 по КК, в
местност „До каптажа”, землище на с.Младово,
община Сливен, НТП „За складова баз а”

№ 340 от 24. 08. 2021год.

„Торище”

в ПИ с идентификатор 48708.28.312 по КК, в
местност „До каптажа”, землище на с.Младово,
община Сливен, НТП „Стопански двор”

№ 341 от 24. 08. 2021год.

„Ограда”

на УПИ VІІ-24 в кв.2 по плана на с.Глуфишево,
община Сливен

№ 342 от 25. 08. 2021г.

„Преустройство на приемно-предавателна станция с честотен в УПИ І, кв.28 по плана на с.Калояново, община
обхват 900-2100MHz- SLV0007.A005 „Kaloyanov”,
Сливен

№ 343 от 25. 08. 2021г.

„Нов пакетажен цех и склад към фабрика за преработка и в УПИ ІІІ-26,27 „За складова база и предприятие за
пакетаж на ядки”
производство на печени ядки „Кронос”, кв.8 по
плана на Промишлена зона - гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.601.267 по КК

№ 344 от 25. 08. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХVІІ-610, кв.98 по плана на с.Желю войвода,
община Сливен

„СПА - център към туристическа база”

в ПИ с идентификатор 67338.302.26 по КК,
местност „Даули”, землище на гр.Сливен,

№ 346 от 25. 08. 2021год.

„Вилна сграда”

в УПИ ХХ-15 /стари пл.№ 2531,2530/, кв.289 по
плана на м.„Лозарски връх”, СО „Изгрев”, землище
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.419.996
по КК

№ 347 от 25. 08. 2021год.

„Вилна сграда”

в УПИ ХІІ-195 /стар пл.№ 9864/, кв.458 по плана на
м.„Гюргюнлюка”, СО„Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.421.195 по
КК

№ 348 от 25. 08. 2021год.

„Вилна сграда”

в УПИ VІІІ-163 /стар пл.№ 2202/, кв.233 по плана на
м.„Дюлева река”, СО„Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.417.352 по
КК

№ 349 от 26. 08. 2021г.

„БКТП 20кV/0,4kV, 1х800kVA в УПИ XCII в кв.28”, „Кабели 20kV”, в УПИ XCII в кв.28”, в регулационните граници
„Кабел 1kV за захранване на УПИ в кв.28”,
на Промишлена зона, гр.Сливен

№ 350 от 26. 08. 2021г.

„БКТП 20kV/0,4kV, 1х800kVA в УПИ I-17 на кв.52”, „Кабели 20kV”,
„Кабели 1kV” и „Въздушна линия 1kV“

в УПИ I-17 на кв.52” в регулационните граници
на кв.Речица, гр.Сливен,,

№ 351 от 30. 08. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІV-122, кв.16 по плана на с.Чокоба,община
Сливен

№ 352 от 30. 08. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ V-82, кв.15 по плана на с.Чокоба,община
Сливен

№ 353 от 30. 08. 2021год.

„Вилна сграда”

в УПИ ХІІІ-43 /стар пл.№ 1921/, кв.209 по плана на
м.„Дюлева река”, СО „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.416.451 по
КК

№ 354 от 30. 08. 2021год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІ, кв.36 по плана на с.Чинтулово, община
Сливен, ПИ с идентификатор 81387.5.28 по КК

№ 355 от 30. 08. 2021г.

„БКТП 20kV/0,4kV, 1х800kVA”, в УПИ I кв.106 по плана на ЦГЧ,
в УПИ I кв.106 по плана на ЦГЧ, гр.Сливен, за
гр.Сливен, „Кабели 20kV” „Кабели 1kV” за захранване на имот с захранване на сграда в УПИ II-267 в кв.129, имот
идентификатор 67338.513.267 по КК
с идентификатор 67338.513.267 по КК

№ 356 от 30. 08. 2021г.

„Рехабилитация, благоустрояване и обновяване на в кв.155 по плана на ЦГЧ, гр.Сливен
междублокови пространства - изграждане на паркоместа
между ул.”Одрин” и ул.”Донка и Константин Константинови”

№ 345 от 25. 08. 2021год.

№ 357 от 01. 09. 2021г.

„Преустройство и разширение на съществуващи търговски в УПИ I-„За търговия и хранителен комплекс”,
обекти в сватбен салон”
кв.627 по плана на кв.,,Дружба”, гр.Сливен

№ 358 от 01. 09. 2021г.

„Ремонт на покрив”

на сгради с идентификатори 67338.563.166.2 и
67338.563.166.3 по КК, в УПИ V-166, кв.488 на
кв.”Даме
Груев”,
гр.Сливен,
ул.”Нино
Господинов–Брадата”№10

№ 359 от 01. 09. 2021г.

„Автономна покривна фотоволтаична централа до 70 кW”

в УПИ LХІІІ-„За производствена и складова
дейност”, кв.28 на Промишлена зона, гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.605.71 по КК

№ 360 от 01. 09. 2021г.

№ 361 от 02. 09. 2021г.

№ 362 от 02. 09. 2021год.
№ 363 от 02. 09. 2021год.

№ 364 от 02. 09. 2021год.

№ 365 от 03. 09. 2021год.

№ 366 от 03. 09. 2021год.

„Складова сграда – пристройка към съществуващ склад за в УПИ LІV-„За производствена и складова
търговия”
дейност”, кв.26 на Промишлена зона, гр.Сливен,
ПИ 67338.605.248 по КК
„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

в УПИ LIХ-„За складова база за съхранение на
охладени и замразени опаковани хранителни
продукти”, кв.26 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.605.294 по
КК

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІV-306, кв.76 по плана на с.Желю войвода,
община Сливен

„Вилна сграда”

в УПИ ХІХ-54 /стар пл.№ 2520/, кв.290 по плана на
м.„Лозарски връх”, СО „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.419.54 по КК

„Ограда”

на УПИ ХХІІ-20, кв.289 по плана на м.„Лозарски
връх”, СО „Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.419.20 по КК

„Жилищна сграда”

в УПИ V-135 /стар пл.№ 9479/, кв.32 по плана на
м.„Среди дол”, СО„Изгрев”, землище на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.404.468 по КК

„Жилищна сграда - реконструкция, пристройка и
преустройство”

в УПИ ХІІ-271, кв.38 по плана на с.Горно
Александрово, община Сливен

№ 367 от 03. 09. 2021г.

“Жилищна сграда” в

УПИ ХVIII - 74, кв.17 по плана на кв.”Речица” на
гр.Сливен, ул.”Възраждане” №54, имот с
идентификатор 67338.703.74 по КК.

№ 371 от 09. 09. 2021г.

“Преустройство на съществуващ магазин за промишлени УПИ VIII-„За жилищно строителство, КОО и
стоки в магазин за хранителни стоки”,
магазини”, кв.435 по плана на кв.”Ново село” гр.Сливен, ул.”Ген.Кирил Ботев” №1, обект с
идентификатор 67338.530.207.1.24 по КК

№ 368 от 09. 09. 2021г.

„Покрито паркомясто за два автомобила”

в УПИ ХХІ-547, кв.72, м. „Орта синур”, СО „Изгрев”,
землище на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.406.547 по КК

„Фотоволтаична централа 4,5 кWр”

в УПИ ХV, кв.13 по плана на с.Мечкарево, община
Сливен, ПИ с идентификатор 47980.501.30 по КК

№ 369 от 09. 09. 2021г.

№ 370 от 09. 09. 2021г.

„Селскостопанска постройка”

в ПИ 51634.63.8, м. „Комлука”, землище на
с.Николаево, община Сливен,

№ 372 от 09. 09. 2021г.

“Обособяване на два самостоятелни магазина от
съществуващ търговски обект”,

УПИ V-42, кв.282 по плана на ЦГЧ на гр.Сливен,
бул.”Цар Освободител” №32, обект с
идентификатор 67338.550.42.1.4 по КК

№ 373 от 10. 09. 2021г.

„Преустройство на съществуващи помещения в пивоварна”

в УПИ LІV-„За автосервиз и складова дейност”,
кв.22а по плана на Промишлена зона, гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.603.426 по КК

№ 374 от 10. 09. 2021г.

„Вилна сграда”

в УПИ ХІХ-15, кв.289 по плана на м. ”Лозарски
връх”, СО”Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.419.995 по КК

„Жилищна сграда”

в УПИ ІV-282, кв.502 по плана на м. ”Лозарски
връх”, СО”Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.419.282 по КК

№ 376 от 13. 09. 2021г.

“Пристройка на два етажа за стълбище”,

находяща се в ПИ 67338.548.33, кв.143 по плана на
ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Никола Карев” №2.

№ 377 от 14. 09. 2021г.

„Пристройка - разширение на съществуваща база за
производство на метални профили”

в УПИ ХV, кв.22 по плана на „Промишлена зона”,
гр.Сливен.

№ 378 от 14. 09. 2021г.

“Пристройка към гараж за лек автомобил - навес за
отоплителни материали и склад”,

находящ се в УПИ II-185, кв.395 по плана на
кв.”Ново село”,гр.Сливен, ул.”Карандила” №2, имот
с идентификатор 67338.528.185 по КК.

№ 379 от 14. 09. 2021год.

„Вилна сграда-пристройка”, „Гараж” и „Навес”

в УПИ ІІІ-158, кв 34 по плана на м.„Селището”,
СО„Селището”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.441.158 по КК

№ 375 от 10. 09. 2021г.

№ 380 от 16. 09. 2021г.

„Кухня за кетъринг” – етап от обект „Перално стопанство и кухня в УПИ V-240, „За производствена и складова
за кетъринг”
дейност”, кв.4 на Промишлена зона - гр.Сливен, ПИ
67338.601.240 по КК

№ 381 от 16. 09. 2021год.

„Фотоволтаична централа 60 кWр”

в УПИ VІІІ-201, кв.20 по плана на с.Крушаре,
община Сливен

№ 382 от 16. 09. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 80 кWр”

в УПИ ХХ-208, кв.20 по плана на
с.Крушаре,община Сливен

№ 383 от 16. 09. 2021год.

„Офис към автокъща”

в ПИ с идентификатор 67338.46.19 по КК
м.„Сливенски кър”, землището на гр.Сливен, с НТП
„За автосервиз и автокъща”

№ 384 от 17. 09. 2021год.

„Вилна сграда”

в УПИ ІV-176 /стар пл.№ 2236/, кв.237 по плана на
м.„Дюлева река”, СО„Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.417.176 по
КК

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж
№ 385 от 17. 09. 2021год.

№ 386 от 17. 09. 2021г.

Възложител

Обект

Местонахождение

„Вилна сграда”

в УПИ ХХ-222, кв.291 по плана на м. „Лозарски
връх”, в регулационните граници на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.419.222 по КК

„Спортната площадка на открито със стрийт фитнес
оборудване”,

в УПИ II „За спортни дейности и обществено
обслужване”, кв.717 по плана на Парк „Юнак”,
гр.Сливен,

№ 387 от 17. 09. 2021г.

“Преустройство на съществуващ търговски обект в
заведение за бързо хранене - фастфууд”,

в бл.39, находящ се в УПИ I „За жилищно
строителство”, кв.332 по плана на кв.”Република” гр.Сливен, обект с идентификатор
67338.516.323.1.19 по КК

№ 388 от 23. 09. 2021год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІ-373 /стар пл.№ 10226/, кв.22 по плана на
м.„Градището”, СО„Изгрев”, землище на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.403.403 по КК

№ 389 от 23. 09. 2021год.
№ 390 от 23. 09. 2021г.

№ 391 от 27. 09. 2021год.

„Фотоволтаична централа 30 кWр”

в УПИ ІV-„За търговска и складова дейност”, кв.88
по плана на с.Крушаре, община Сливен

„Реконструкция на довеждащ път до Пречиствателна станция в ПИ 65303.28.105 и 65303.41.103 по КК, землище
за отпадни води - Сливен“
на с.Самуилово и ПИ 67338.165.39, землище на
гр.Сливен
„Силозно стопанство с фуражен цех”

в ПИ с идентификатор 15206.1.758 по КК в
м.„Казлача”, землище на с.Глуфишево, община
Сливен, отреден за „База за селскостопанска
дейност”

№ 392 от 28. 09. 2021год.

„Градозащитна система”

на ПИ с идентификатори 67338.99.134, 67338.99.46
и 67338.99.12 по КК, в местността „Кише дермен”,
землище на гр.Сливен, с НТП „Друг вид нива”

№ 393 от 28. 09. 2021год.

„Градозащитна система”

на ПИ с идентификатор 67338.832.81 по КК, в
местността „Къра”, землище на кв.„Речица” на
гр.Сливен, с НТП „Друг вид нива”

№ 394 от 28. 09. 2021год.

„Градозащитна система”

на ПИ с идентификатори 67338.832.85 и
67338.832.86 по КК в местността „Къра”, землище
на кв.„Речица” на гр.Сливен, с НТП „Друг вид нива”

№ 395 от 28. 09. 2021год.

„Вилна сграда”

в УПИ ІІІ-104 /стар пл.№ 5570/, кв.484 по плана на
м.„Моллова гора”, СО „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.407.104 по
КК

№ 396 от 28. 09. 2021год.

„Вилна сграда”

№ 397

„Кризесен център за жертви на домашно насилие” и „Център в УПИ XIII-77, в кв.96 по плана на кв.”Комлука”за временно настаняване на бездомни лица”
гр.Сливен , имот с идентификатор 67338.508.77по
КК

от 29. 09. 2021год.

в УПИ VІ-80 /стар пл.№ 1512/, кв.35 по плана на
м.„Среди дол”, СО„Изгрев”, землище на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.404.80 по КК

№ 398 от 01. 10. 2021год.

„Пристройка,
реконструкция
производствена сграда”

и

№ 399 от 01. 10. 2021год.

„Производствена сграда към птицеферма”

оборудване

на в ПИ с идентификатор 55333.27.1 по КК, в
местността
„Воденицата”,
землището
на
с.Панаретовци, община Сливен
в ПИ с идентификатор 07613.75.440 по КК, в
местността „Пряволите”, землище на с.Бяла,
община Сливен, с отреждане „За птицеферма”

№ 400 от 01. 10. 2021год.

„Продължаване строителството на многофамилна жилищна в УПИ ХХІ-75-„За жилищно строителство”, кв.1 по
сграда на пет етажа”
плана на кв.”Ново село-изток”, гр.Сливен,
ул.”Лъвова чешма” №18, имот с идентификатор
67338.522.75

№ 401 от 01. 10. 2021год.

„Овцеферма”

в ПИ с идентификатор 72816.28.21 по КК, в
местността „Стара камара”, землище на
с.Тополчане, община Сливен, преотреден „За
овцеферма”

№ 402 от 04. 10. 2021год.

„Еднофамилна жилищна сграда”

в УПИ І-272, кв.681 по плана на кв.”Ново селоизток”, гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.522.272

№ 403 от 05. 10. 2021год.

„Гараж и склад”

в УПИ ІІ-404, /стар пл.№ 3804/, кв.281 по плана на
местността „Барутни погреби”, СО „Изгрев”,
землище на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.418.404 по КК

№ 404 от 05. 10. 2021год.

„Вилна сграда”

в УПИ VІ-69 /стар пл.№ 9183/, кв.32 по плана на
местността „Среди дол”, СО „Изгрев”, землището
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.404.69 по
К

№ 405 от 05. 10. 2021год.

„Жилищна сграда”

в УПИ Х, кв.36 по плана на с.Чинтулово, община
Сливен, ПИ с идентификатор 81387.5.29 по КК

№ 406 от 05. 10. 2021год.

„Жилищна сграда”

в УПИ VІІ, кв.39 по плана на с.Чинтулово, община
Сливен, ПИ с идентификатор 81387.5.17 по КК

№ 407 от 05.10. 2021год.

„Жилищна сграда” със „Склад/навес” - етапно изпълнение

в УПИ ХІ-678, кв.55 по плана на с.Тополчане,
община Сливен

№ 408 от 05. 10. 2021год.

„Автономна фотоволтаична инсталация 9.99 кWр”

в ПИ с идентификатор 51634.63.18 по КК на
местността „Комлука”, землището на с.Николаево,
община Сливен - двор за застрояване

№ 409 от 06. 10. 2021год.

„Остъкляване и покритие на тераса”

находяща се в УПИ ІІ-8, кв.605 по плана на
ЖК”Дружба”, гр.Сливен, бул.”Георги Данчев” №40,
обект с идентификатор 67338.558.8.1.21 по КК.

№ 410

„Колумбарийна стена”.

в УПИ І, отреден „За гробищен парк /мемориален/”,
кв.420 по плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен, имот
с идентификатор 67338.527.193 по КК

№ 411 от 07. 10. 2021г.

“Гараж за една лека кола”

в УПИ I-381,382 „За обществено обслужване”,
кв.100 по плана на кв.Речица, гр.Сливен,
ул.”Милин камък”, имот с идентификатор
67338.703.563 по КК

№ 412 от 07. 10. 2021г.

“Гараж за една лека кола”

в УПИ ХIV-382 „За обществено обслужване”, кв.100
по плана на кв.”Речица”, гр.Сливен, ул.Милин
камък”, имот с идентификатор 67338.703.562 по

№ 413 от 07. 10. 2021год.

„Селскостопанска постройка”

в ПИ с идентификатор 40083.65.640 по КК на
местността „Гючмя”, землището на с.Крушаре,
община Сливен, с НТП „Друг вид трайно
насаждение”

№ 414 от 08. 10. 2021год.

„Склад за селскостопанска продукция и инвентар”

в ПИ с идентификатор 04337.101.11 по КК, в
м.„Стопански двор-север”, землище на с.Блатец,
община Сливен, НТП „За животновъдна ферма”

№ 415 от 08. 10. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ Х-48, кв.3 по плана на с.Чинтулово, община
Сливен, ПИ с идентификатор 81387.501.48 по КК

№ 416 от 08. 10. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ VІІ-215, кв.34 по плана на с.Камен, община
Сливен

№ 417 от 12. 10. 2021год.

„Ограда”

на УПИ ІІ-23 /стар пл.№ 2945/, кв.210 по плана на
местността „Дюлева река”, СО „Изгрев”, землище
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.416.23 по
КК

№ 418 от 12. 10. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХVІ-606, кв.73 по плана на с.Тополчане,
общ. Сливен

№ 419 от 12. 10. 2021год.

„Вилна сграда”

в УПИ ІІІ-310 /стар пл.№ 2084/, кв.226 по плана на
местността „Дюлева река”, СО„Изгрев”, землище
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.417.310
по КК

№ 420 от 12. 10. 2021год.

„Дом за гости с енотека”

в УПИ ІV-9479, отреден „за жил.сграда и
общ.обслужване”, кв.32 по плана на м. „Среди
дол”, СО „Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.404.467 по КК

от 06. 10. 2021год.

№ 421 от 14. 10. 2021г.

№ 422 от 14. 10. 2020год.
№ 423 от 14 . 10. 2021год.
№ 424 от 14. 10. 2021год.

„Покривна фотоволтаична централа с мощност 36,135кW за върху сграда с идентификатор 67338.534.57.1 по
собствени нужди”
КК, попадаща в УПИ І -„За обществено
обслужване”, кв.737 по плана на ЦГЧ-гр.Сливен,
бул.”Цар Освободител” №1А
„Покривна фотоволтаична централа 70 кWр за собствени в ПИ с идентификатор 35537.34.19, м.„Коколец”,
нужди”
землище на с.Калояново, община Сливен, с
отреждане „За бензино- станция, мотел и
„Фотоволтаична централа до 30 кWр”
в УПИ ХVІІІ-197, кв.23, с.Крушаре, община Сливен
„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХV-645, кв.56 по плана на с.Тополчане,
община Сливен

№ 425 от 15. 10. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХІV-999, кв.120 по плана на с.Желю
войвода, община Сливен

№ 426 от 15. 10. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХІІ-73, кв.7 по плана на с.Тополчане,
община Сливен

№ 427 от 15. 10. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 428 от 15. 10. 2021год.

„Еднофамилна жилищна сграда преустройство на съществуваща сграда”

№ 429 от 19. 10. 2021год.

„Склад за селскостопанска продукция и инвентар”

в УПИ ХІІІ-73, кв.7 по плана на с.Тополчане,
община Сливен
реконструкция

и в УПИ ІV-„За нискоетажно жилищно строителство”,
кв.82
по
плана
на
с.Крушаре,
община Сливен
в ПИ с идентификатор 67338.437.40 по КК,
местност „Башчардак”, землище на гр.Сливен, с
предназначение на територията „Земеделска”

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж
№ 430 от 19. 10. 2021г.

№ 431 от 21. 10. 2021г.

Възложител

Обект
„Склад за строителни материали от „Логистична база”

Местонахождение
в ПИ с идентификатор 67338.8.30 по КК, местност
„Рамануша, землище на гр.Сливен, отреден за
„Логистична база”

„Промяна на предназначението в магазин за търговия със обект с идентификатор 67338.562.3.2.2 по КК,
зеленчуци на самостоятелен търговски обект”,
попадащ в УПИ І -„за жилищно строителство и
търговия”, кв.708 по плана на кв.”Стоян Заимов”,
гр.Сливен

№ 432 от 21. 10. 2021г.

„Павилион за бърза закуска”

в УПИ Х-„За търговия и обществено обслужване”,
кв.34 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.604.148

№ 433 от 22. 10. 2021год.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХІІ-163, кв.23 по плана на с.Мечкарево,
община
Сливен,
ПИ
с
идентификатор
47980.501.163 по КК

№ 434 от 22. 10. 2021год.

„Вилна сграда”

в УПИ ХХІІ-20 в кв.289 по плана на местността
„Лозарски връх”, СО„Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.419.20 по КК

№ 435 от 25. 10. 2021г.

„Реконструкция и пристройка на съществуващ обем в кафе”

в УПИ ІІІ-216, кв.495 по плана на кв.”Даме Груев”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.563.216 по
Кадастралната карта

№ 436 от 26. 10. 2021г.

“Преустройство на съществуващо помещение в амбулатория в УПИ ХV-126,127,кв.436 по плана на кв.”Ново
за индивидуална практика по дентална медицина”
село”, гр.Сливен, ул.”К.Ботев”11

№ 437 от 26. 10. 2021год.

„Еднофамилна жилищна сграда”

в УПИ І-272, кв.681 по плана на кв.”Ново селоизток”, гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.522.272 по КК

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІV-109, кв.24 по плана на с.Панаретовци,
община Сливен

„Жилищна сграда” и „Гараж”

в УПИ VІІ-59, кв.38 по плана на с.Гергевец, община
Сливен

№ 438 от 28. 10. 2021год.
№ 439 от 28. 10. 2020год.
№ 440 от 28.10. 2021год.

„Склад за съхранение на оръжие и боеприпаси - в УПИ ІІ-147 /стар пл.№ 1617/, кв.33 по плана на
преустройство на съществуваща сграда”
местността „Среди дол”, СО„Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.404.147 по
КК

№ 441 от 28. 10. 2021год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІІ-49, кв.10 по плана на с.Малко Чочовени,
община Сливен

№ 442

„Жилищна сграда”

в УПИ V-333, кв.424 по плана на кв.”Ново село” на
гр.Сливен, ул.”Дибич Задбалкански” №8, имот с
идентификатор 67338.528.333 по КК.

№ 443 от 08. 11. 2021г.

„Фотоволтаична централа 510кW”

в УПИ І-„За пътен комбинат”, кв.62 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.602.103 по КК

№ 444 от 08. 11. 2021г.

„Склад за търговия на хранителни стоки”

в УПИ LV-„За търговия и складова дейност”, кв.22а
по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.603.281 по КК.

№ 445 от 08. 11. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ІІ-157, кв.24 по плана на с.Злати войвода,
община
Сливен,
ПИ
с
идентификатор
30990.501.157 по КК

№ 446 от 08. 11. 2021год.

„Склад за отоплителни материали и инвентар”

в УПИ ІХ-452 /стар пл.№ 1730/, кв.37 по плана на
м.„Среди дол” СО „Изгрев”, землище на гр.Сливен,
ПИ с идентификато

№ 447 от 08. 11. 2021год.

„Вилна сграда”

в УПИ V-105 /стар пл.№ 5570/, кв.484 по плана на
местността „Моллова гора”, СО „Изгрев”, землище
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.407.105
по КК

№ 448 от 08. 11. 2021год.

„Покривна фотоволтаична централа 140 кWр”

в УПИ І-„За търговска дейност”, кв.627 по плана на
кв.,,Дружба”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.506.134.3 по КК

№ 449 от 08. 11. 2021г.

“Жилищна сграда”

в УПИ VI - 302, кв.43 по плана на кв.”Речица” на
гр.Сливен, ул.”Опълченска” №21, имот с
идентификатор 67338.702.302 по КК.

№ 450 от 08. 11. 2021г.

„Сервиз за авторемонтни услуги”

в УПИ VІІ-„За чисто производство, КОО, търговия и
складова дейност”, кв.46 по плана на
кв.”Асеновец”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.565.408 по КК

№ 451 от 10. 11. 2021г.

“Преустройство на съществуващи тавански помещения в обекти с идентификатори 67338.514.58.1.12 и 13 по
жилище”,
КК, находящи се в УПИ ХVIII - „За жилищно
строителство, търговия и КОО”, кв.109 по плана
на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Алеко Богориди” №4, вх.Б

№ 452 от 10. 11. 2021год.

„Сграда със смесено предназначение”

в УПИ ХІІ-399, кв.386 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Трифон войвода” №1, имот с
идентификатор 67338.528.399 по КК.

№ 453 от 11. 11. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХХІХ-13, кв.2 по плана на с.Мечкарево,
община Сливен, ПИ с идентификатор 47980.501.13
по КК

№ 454 от 11. 11. 2021год.

„Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 68117.6.1 по плана на местността „Кални кавак”,
1999.83 kWp” в ПИ с идентификатор
землището на с.Сотиря, община Сливен, отреден
„За фотоволтаична система”

№ 455 от 12. 11. 2021г.

„Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа в регулационните граници на кв.”Речица” на
на кв.”Речица” на гр.Сливен”
гр.Сливен

№ 456 от 12. 11. 2021год.

„Склад за инвентар”

в УПИ VІ-303 /стар пл.№ 4628/, отреден „За
складова дейност”, кв.344 по плана на м.„Дълбоки
дол”, СО „Изгрев”, землище гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.412.548 по КК

№ 457 от 12. 11. 2021год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІV-177 /стар пл.№ 1699/, кв.50 по плана на
местността „Андреева чешма”, СО „Изгрев”,
землище на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.405.177 по КК

№ 458 от 15. 11. 2021год.

„Вилна сграда”

в УПИ ІV-45 /стар пл.№ 2769/, кв.65 по плана на
местността „Орта синур”, СО „Изгрев”, землището
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.406.45 по
КК

№ 459 от 17. 11. 2021год.

„Склад за инвентар”

в УПИ V-621,624, кв.67 по плана на с.Тополчане,
община Сливен

№ 460 от 17. 11. 2021год.

„Гараж с офис”

в УПИ VІІ-165 /стар пл.№ 2024/, кв.204 по плана на
м. „Дюлева река” СО „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.416.165 по
КК

№ 461 от 17. 11. 2021год.

„Вилна сграда”

в УПИ ХІІ-15 /стар пл.№ 2976/, кв.211 по плана на
м.„Андреева чешма”, СО „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.415.15 по КК

№ 462 от 17. 11. 2021год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХVІ-32, кв.4 по плана на с.Струпец, община
Сливен

№ 463 от 17. 11. 2021г.

„Покривна фотоволтаична система до 30 кW”

в ПИ с идентификатор 67338.101.44 по КК, с НТП
„За друг вид производствен, складов обект”,
находящ се в м.„Аркара коруч”, землище на
гр.Сливен

№ 464 от 17. 11. 2021г.

“Жилищна сграда”

в УПИ XV-59, кв.521 по плана на кв.”Комлука” на
гр.Сливен,
ул.”Плевен”
№18,
имот
с
идентификатор 67338.504.59 по КК.

№ 465 от 19. 11. 2021г.

“Промяна предназначението и преустройство в „Дентален
център” на съществуващ търговски обект

”, обект с идентификатор 67338.508.159.1.9 по КК,
в УПИ V-159, кв.95 на кв.”Комлука”, гр.Сливен

№ 466 от 19. 11. 2021г.

“Преустройство на съществуващо ателие в жилище”,

обект с идентификатор 67338.513.267.9.14 по КК,
находящ се в УПИ II - 267, кв.129 по плана на ЦГЧ
- гр.Сливен, ул. ”Антим I” №4, вх.Б

№ 467 от 22. 11. 2021год.

„Укрепване на свлачище SLV 20.68117-02 в района на училище
„Св.Паисий Хилендарски”, с.Сотиря, община Сливен – етап ІІ
„Изграждане на съоръжения извън границите на населеното
място и връзка с етап І”

в част от ПИ с идентификатор 68117.108.74 по КК
на землището на с.Сотиря, община Сливен,
преотреден „за откирти отводнителни канавки за
повърхностни води”.

№ 468 от 22. 11. 2021год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІ-646 /стар пл.№ 9663/, кв.63 по плана на
местността „Орта синур”, СО „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.406.646 по
КК

№ 469 от 23. 11. 2021год.

„Къща за гости”

в УПИ VІІ-455 /стар пл.№ 3146,3147/, кв.241 по
плана на местността „Дюлева река”, СО „Изгрев”,
землище на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.416.455 по КК

№ 470 от 25. 11. 2021год.

„Фотоволтаична централа до 30кWр”

в УПИ ІІ-342, кв.53 на с.Горно Александрово,
община Сливен

№ 471 от 25. 11. 2021год.

„Вилна сграда”

в УПИ ІV-308 /стар пл.№ 3753/, кв.279 по плана на
м.„Барутни погреби”, СО „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.414.308 по
КК

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІ-108, кв.42 по плана на кв.„Комлука”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.507.145 по
КК, ул.”Аспарух” № 15.

№ 473 от 25. 11. 2021год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІ-558, кв.58 по плана на с.Тополчане,
община Сливен

№ 475 от 25. 11. 2021г.

“Преустройство на съществуващи помещения в магазин”

в УПИ Х-169, кв.375 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, бул.”Панайот Хитов” №39

от 28. 10. 2021год.

№ 472 от 25. 11. 2021год.

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 476 от 29. 11. 2021г.

“Пристройка към съществуваща жилищна сграда”,

находяща се в УПИ ХIII-63, кв.53 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Ген.Столетов” №65, имот с
идентификатор №67338.512.63 по КК.

№ 477 от 29. 11. 2021год.

„Склад за инвентар”

в УПИ XIX-106, кв.216 на кв.„Клуцохор” на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.545.106 по
КК.

№ 478 от 29. 11. 2021г.

“Гараж за два автомобила”,

в УПИ VІІІ-120, кв.238 по плана на кв.”Клуцохор”
гр.Сливен, ул.”17-ти януари” №21, имот с
идентификатор 67338.537.120 по КК.

№ 479 от 29. 11. 2021год.

„Ажурна ограда”

на ПИ с идентификатор 40083.6.32 по КК в
местността „Дренчева кория”, землище на
с.Крушаре, община Сливен, отреден „За мотел,
ресторант и плувен басейн”

№ 480 от 29. 11. 2021год.

„Реконструкция на отоплителна инсталация на ДГ„Минзухар” в УПИ Х-„За детска градина”, кв.16 по плана на
с.Крушаре, община Сливен

№ 481 от 30. 11. 2021г.

„БКТП 20kV/0,4kV, 1х800kVА”, „Кабели 20kV”, „Кабел 1kV” и
„Електромерно табло”

в и за УПИ II-34, кв.4 по плана на Промишлена
зона, гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.601.290 по КК.

№ 482 от 01. 12. 2021г.

„Гаражи към автосервиз и автокъща”

в ПИ 67338.832.7 по КК, с НТП „За друг вид
застрояване”, м.”Къра”, землище на кв.”Речица”,
гр.Сливен, отреден „за автосервиз и автокъща”.

№ 483 от 01. 12. 2021г.

„Склад за селскостопанска техника”

в ПИ 67338.832.16 по КК с НТП „За складова база”,
м. ”Къра”, землище на кв.”Речица”, гр.Сливен,
отреден и „за разширение на склад за
селскостопанска техника”

№ 484 от 02. 12. 2021г.

“Преустройство на съществуваща сграда
производство на зеленчукови консерви

№ 485 от 02. 12. 2021г.

“Пристройка към цех за производство на зеленчукови сграда с идентификатор 67338.525.78.1 по КК,
консерви”,
находяща се в УПИ ІV-„За стопанска дейност”,
кв.561 по плана на ЖК”Българка”, гр.Сливен

№ 486 от 02. 12. 2021г.

„Сграда за охрана”

в УПИ ІV-282, с отреждане „За жилищно
строителство, КОО и търговия” , кв.42 по плана на
кв.”Асеновец”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.565.282 по КК.

№ 487 от 06.12. 2021г.

„Къща за гости”

в УПИ V-184, кв.508 по плана на местност
”Барутни погреби, в регулационните граници на
гр.Сливен

№ 488 от 06. 12. 2021г.

„Административна сграда и складове”

в УПИ ХІІІ-275, отреден „За производствена и
складова дейност”, кв.10а по плана на
Промишлена зона на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.601.296 по КК

№ 489 от 06. 12. 2021г.

„Жилищна сграда и гараж”

в УПИ ІІІ-230, кв.39 по плана на с.Глуфишево,
община Сливен

№ 490 от 08. 12. 2021г.

„Вилна сграда и допълващо застрояване”

в УПИ ІІ-347,348,349, кв.240 по плана на м.
”Дюлева река”, СО”Изгрев”, землище на гр.Сливен,
ПИ с идентификатори 67338.416.347; 348 и 349 по
КК

№ 491 от 08. 12. 2021г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХХІІ-238, кв.16 по плана на с.Тополчане,
община Сливен

№ 492 от 08. 12. 2021г.

„Фотоволтаична система до 30 кW”

в УПИ ІІІ-„За ремонтна работилница”, кв.87 по
плана на с.Крушаре, община Сливен

№ 493 от 09. 12. 2021г.

„Еднофамилна жилищна сграда”

в УПИ V-125, кв.25 по плана на с.Голямо Чочовени,
община Сливен

№ 494 от 09. 12. 2021год.

„Жилищна сграда с обекти за обществено обслужване в
партера”

в УПИ ІV-58, кв.586 по плана на ЖК”Сини камъни”,
гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.523.58 по
КК.

№ 495 от 09. 12. 2021г.

“Преустройство на съществуващ търговски обект в магазин
за транжирано месо и хранителни продукти”,

обект с идентификатор 67338.514.263.3.8 по КК,
находящ се в УПИ ХVI - 263, кв.126 по плана на
ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Г.С.Раковски” №71

№ 496 от 10. 12. 2021г.

Рекламно-информационен елемент”

в имот с идентификатор 65303.28.105 по КК с НТП
“За местен път”, землище на с.Самуилово, община
Сливен.

№ 497 от 10. 12. 2021г.

„Рекламно-информационен елемент”

в имот с идентификатор 67338.168.46 по КК,
м.“Аркаръ коруч“, землище на гр.Сливен, с НТП „За
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение

№ 498 от 10. 12. 2021г.

„Рекламно-информационен елемент”

в УПИ I-“За комплексно жилищно строителство“,
кв.493 по плана на кв.“Даме Груев“, гр.Сливен,
имот с идентификатор 67338.564.66 по КК с НТП
„За друг вид озеленени площи

№ 499 от 10. 12. 2021г.

„Търговски център - ритейл парк”

в УПИ ІІІ-„За обществено обслужване и търговия”,
кв.674 по плана на спортен парк „Юнак”, гр.Сливен,
имот с идентификатор 67338.557.64 по КК

№ 500 от 15. 12. 2021г.

“Преустройство на съществуващ магазин за нехранителни
стоки в магазин за хранителни стоки”

в УПИ Х-63, кв.586 по плана на ЖК”Сини камъни”,
гр.Сливен

№ 501 от 15. 12. 2021г.

“Преустройство на съществуващи сгради в заведение за
обекти с идентификатори 67338.514.103.2, 3 и 4 по
обществено хранене с производство на сладкарски изделия”, КК, находящи се в УПИ ХVI-103, кв.66 по плана на
ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Сава Доброплодни” №11.

№ 502 от 17. 12. 2021год.

„Жилищна сграда”

в ПИ с идентификатор 67338.543.99 по КК,
образуващ УПИ V-98,99, кв.184 по плана на
кв.„Клуцохор” на гр.Сливен, ул.”Хан Крум” № 40,

№ 503 от 17. 12. 2021год.

„Жилищна сграда с гараж”.

в УПИ XVI-88, кв.185 по плана на кв.„Клуцохор”,
ул.”Хан Крум” № 62, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.543.88 по КК

№ 504 от 17. 12. 2021год.

„Фотоволтаична централа 50 кWр”

в УПИ ІV-303, кв.344 по плана на местността
„Дълбоки дол”, СО „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.412.546 по
КК

№ 505 от 17. 12. 2021год.

„Гараж със склад”

в УПИ ІІ-576, кв.42 по плана на с.Ковачите, община
Сливен, ПИ с идентификатор 37530.502.576 по КК

№ 506 от 17. 12. 2021год.

„Ограда”

на УПИ ІІ-381, кв.205 по плана на местността
„Дюлева река”, СО„Изгрев, землище на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.416.463 по КК

№ 507 от 17. 12. 2021год.

в

„Ограда”

цех

за ”, сграда с идентификатор 67338.525.78.1 по КК,
находяща се в УПИ ІV-„За стопанска дейност”,
кв.561 по плана на ЖК”Българка”, гр.Сливен.

на УПИ ХV-381, кв.205 по плана на местността
„Дюлева река”, СО „Изгрев, землище на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.416.464 по КК

№ 508 от 17. 12. 2021г.

„Фотоволтаична централа с мощност до 30кW”

в УПИ VIII-387, кв.70 по плана на кв.”Речица” ,
гр.Сливен, ул.”Мир” № 4А, ПИ с идентификатор
67338.702.387 по КК.

№ 509 от 17. 12. 2021г.

„Търговски център - ритейл парк”

в УПИ ІІ-„За обществено обслужване и търговия”,
кв.673 по плана на спортен парк „Юнак”, гр.Сливен,
имот с идентификатор 67338.557.63 по КК

№ 510 от 17. 12. 2021г.

„Ремонт на съществуващ покрит плувен басейн”

в ХІІ-то ОУ”Елисавета Багряна”, УПИ ІІ-„За
училище”, кв.588 по плана на ЖК „Сини камъни” на
гр.Сливен, обект с идентификатор 67338.524.179.3

№ 511 от 17. 12. 2021г.

„Бирария”

в УПИ ІV-„За обществено обслужване и търговия”,
кв.673 по плана на спортен парк „Юнак”, гр.Сливен,
имот с идентификатор 67338.557.160 по КК

№ 513 от 20. 12. 2021г.

„Разширение на козметичен и фризьорски салон –
преустройство и промяна предназначението на
съществуващи търговски обекти”

в сграда с идентификатор 67338.541.32 по КК,
находяща се в УПИ III, кв.220 по плана на
кв.”Клуцохор”, гр.Сливен.

№ 514 от 22. 12. 2021год.

„Фотоволтаична централа 50 кWр”

в УПИ ХVІІ-610, кв.98 по плана на с.Желю войвода,
община Сливен

№ 515 от 22. 12. 2021год.

„Вилна сграда”

в УПИ І-317 /стар пл.№ 2480/, кв.288 по плана на
м.„Лозарски връх”, СО„Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.418.317 по
КК

№ 516 от 22. 12. 2021год.

„Фотоволтаична централа 30 кWр”

в УПИ ХІ-267, кв.19 по плана на с.Трапоклово,
община Сливен

№ 517 от 22. 12. 2021год.

„Фотоволтаична централа 30 кWр”

в УПИ Х-267, кв.19 по плана на с.Трапоклово,
община Сливен

№ 518 от 22. 12. 2021г.

№ 519 от 22. 12. 2021г.

№ 521 от 29. 12. 2021г.

„Фотоволтаична система до 300кW”

в УПИ ІІІ-26,27, отреден “За складова база и
предприятие за производство на печени ядки”, кв.8
на Промишлена зона - гр.Сливен, ПИ
67338.601.267 по КК

„Разширение на съществуващ цех за капачки” и „Разширение в УПИ ІІ-„За производствена и складова дейност”,
на съществуващ склад за готова продукция”
кв.37 на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.605.182 по КК
“Преустройство на съществуващо ателие в жилище”,

обект с идентификатор 67338.546.206.7.10 по КК,
находящ се в УПИ III-206, кв.209 на кв.”Клуцохор” гр.Сливен, ул.”Хаджи Маринка” №14
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№ 522 от 30. 12. 2021г.

„Фотоволтаична система 30 кW”

в УПИ L-124, отреден „За промишлена и складова
дейност”, кв.17 по плана на промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.602.198 по
КК

№ 523 от 30. 12. 2021г.

„Фотоволтаична система 30 кW”

в УПИ ХLІХ-124, отреден „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 по плана на промишлена
зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.602.199 по КК

№ 524 от 30. 12. 2021г.

„Фотоволтаична система 30 кW”

в УПИ ХLVІІІ-124, отреден „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 по плана на промишлена
зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.602.200 по КК

№ 525 от 30. 12. 2021г.

„Пристройка за технологична инсталация за охлаждане на
хляб към съществуваща сграда”

в УПИ І, отреден „За хлебозавод”, кв.36,
Промишлена зона на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.605.357 по КК

№ 526 от 30. 12. 2021год.

„Еднофамилна жилищна сграда”

в УПИ ІХ-47, кв.7 по плана на с.Божевци, община
Сливен

№ 512 от 20. 12. 2021год.

„Основен ремонт на покрив на съществуващи жилищни
сгради”,

обекти с идентификатори 67338.510.253.2 и
ПИ67338.510.253.3 по КК в кв.49 по плана на
кв.”Комлука” на гр.Сливен

№ 1 от

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХVІ-606, отреден „За жилилищно
строителство, склад и фотоволтаична система”,
кв.73 по плана на с.Тополчане, община Сливен

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХХІ-97, кв.20 по плана на с.Тополчане,
община Сливен

„Фотоволтаична централа до 30 кWр

в УПИ V-97, кв.20 по плана на с.Тополчане,
община Сливен

№ 4 от 10. 01. 2022г.

„Фотоволтаична система 30 кW”

в УПИ ІІІ-342, с отреждане „За производствени и
складови дейности и търговия”, кв.68 на
Промишлена зона, гр.Сливен

№ 5 от 10. 01. 2022г.

„Фотоволтаична система 30 кW”

в УПИ ІV-342, с отреждане „За производствени и
складови дейности и търговия”, кв.68 на
Промишлена зона, гр.Сливен

№ 6 от 10. 01. 2022г.

„Фотоволтаична система 30 кW”

в УПИ LV-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.602.207 по
КК.

№ 7 от 10. 01. 2022г.

„Фотоволтаична система 30 кW”

в УПИ LІХ-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.602.210 по
КК

№ 8 от 10. 01. 2022г.

„Фотоволтаична система 30 кW”

в УПИ LVІІІ-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.602.211 по

№ 9 от 10. 01. 2022г.

„Фотоволтаична система 30 кW”

в УПИ LVІІ-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.602.212 по
КК.

№ 10 от 10. 01. 2022г.

„Фотоволтаична система 30 кW”

в УПИ LVІ-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.602.206 по
КК.

№ 11 от 10. 01. 2022г.

„Фотоволтаична система 30 кW”

в УПИ LІV-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.602.208 по
КК.

2022г
06. 01. 2022год.

№ 2 от 06. 01. 2022год.
№ 3 от 06. 01. 2022год.

№ 12 от 10. 01. 2022г.

„Фотоволтаична система 30 кW” в УПИ LХІV-124, с отреждане
„За промишлена и складова дейност”, кв.17 на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.602.218 по КК

№ 13 от 10. 01. 2022г.

„Фотоволтаична система 30 кW”

в УПИ LХІІІ-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.602.219 по
КК.

№ 14 от 10. 01. 2022г.

„Фотоволтаична система 30 кW”

в УПИ LХІІ-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.602.216 по
КК.

№ 15 от 10. 01. 2022г.

„Фотоволтаична система 30 кW”

в УПИ LХІ-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.602.215 по
КК.

„Фотоволтаична система 30 кW”

в УПИ LХ-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.602.214 по
КК.

№ 17 от 10. 01. 2022г.

„Фотоволтаична система 30 кW”

в УПИ LІІІ-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.602.202 по
КК.

№ 18 от 10. 01. 2022г.

„Фотоволтаична система 30 кW”

в УПИ LІІ-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.602.203 по
КК.

№ 19 от 10. 01. 2022г.

„Фотоволтаична система 30 кW”

в УПИ LІ-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.602.204 по
КК.

№ 20 от 10. 01. 2022г.

„Фотоволтаична система 30 кW”

в УПИ ХLV-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.602.196 по
КК

№ 21 от 10. 01. 2022г.

„Фотоволтаична система 30 кW”

в УПИ ХLVІІ-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.602.194 по
КК.

№ 22 от 10. 01. 2022г.

„Фотоволтаична система 30 кW”

в УПИ ХLVІ-124, с отреждане „За промишлена и
складова дейност”, кв.17 на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.602.195 по
КК.

№ 23 от 11. 01. 2022г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІV-336,337,кв.524 по плана на кв.”Комлука”
на гр.Сливен, ул.”Борис Търновски” № 15, ПИ с
идентификатор 67338.510.337 по КК.

№ 24 от 11. 01. 2022г.

„Подпорна стена с ажурна ограда”

на УПИ VІІІ-215 и УПИ ІХ-216, кв.15, местността
„Селището”, СО „Селището”, в землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатори 67338.440: 215 и
216

№ 25 от 11. 01. 2022г.

„Жилищна сграда” и „Гараж”

в УПИ V-237, кв.40 по плана на с.Селиминово,
община Сливен

№ 26 от 11. 01. 2022г.

„Покривна фотоволтаична инсталация 50 kWp за собствени
нужди”

в ПИ с идентификатор 15206.1.758 по КК в
местността „Казлача”, землище на с.Глуфишево,
община Сливен, отреден за„База за
селскостопанска дейност”

№ 27 от 12. 01. 2022г.

„Покривна фотоволтаична централа с мощност 13кW за върху сграда с идентификатор 67338.523.19.1 по
собствени нужди”
КК, попадаща в УПИ IІ -„За газстанция и
автомивка”, кв.583 по плана на кв.”Сини камъни”,
гр.Сливен

№ 28 от 12. 01. 2021г.

“Промяна предназначението на съществуващ търговски обект с идентификатор 67338.531.107.1.12 по КК,
обект в заведение за обществено хранене - бюфет”,
находящ се в УПИ ІІ, отреден ”За административна
сграда”, кв.159 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Цар Самуил” № 1

№ 29 от 12. 01. 2022год.

„Покривна фотоволтаична централа за собствени нужди в ПИ с идентификатор 47980.2.1 по КК на
179.82кWр”
землището на с.Мечкарево, община Сливен, с НТП
„Стопански двор

№ 30 от 12. 01. 2022г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ VІІІ-119, кв.16 по плана на с.Ковачите,
община
Сливен,
ПИ
с
идентификатор
37530.501.119 по КК

№ 31 от 12. 01. 2022г.

„Фотоволтаична централа до 200 кWр”

в УПИ ІХ-375, кв.55 по плана на с.Крушаре, община
Сливен

№ 32 от 17. 01. 2022год.

„Покривна фотоволтаична централа за собствени нужди до в УПИ VІ, кв.94 по плана на кв.”Комлука” на
30 кWр”
гр.Сливен, отреден „за многопрофилна болница”,
ПИ с идентификатор 67338.535.14 КК, ул.”Димитър
Пехливанов Добрович” № 5,

№ 33 от 17. 01. 2022г.

„Жилищна сграда”

в УПИ V-266, кв.33 по плана на с.Блатец, община
Сливен

№ 34 от 17. 01. 2022г.

„Жилищна сграда”

в УПИ V-100 /стар пл.№ 2417/, кв.254 по плана на
местността „Лозарски връх”, СО „Изгрев”, землище
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.418.100
по КК

№ 35 от 17. 01. 2022год.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІІ, кв.36 по плана на с.Чинтулово, община
Сливен, ПИ с идентификатор 81387.5.25 по КК

№ 16 от 10. 01. 2022г.
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№ 36 от 17. 01. 2022г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ Х-281, кв.40 по плана на с.Чокоба, община
Сливен

№ 37 от 18. 01. 2022г.

“Ажурна ограда”

на
УПИ
ІІ-„За
инженерно-техническа
инфраструктура”, кв.8 по плана на Индустриален
парк „Бършен”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.1.1140 по КК, с НТП „За друг
вид застрояван е”

№ 38 от 18. 01. 2022г.

“Ажурна ограда”

на
УПИ
ІІ-„За
инженерно-техническа
инфраструктура”, кв.7 по плана на Индустриален
парк „Бършен”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.1.1139 по КК, с НТП „За друг
вид застрояване”

№ 39 от 18. 01. 2022г.

“Ажурна ограда”

на
УПИ
І-„За
инженерно-техническа
инфраструктура”, кв.9 по плана на Индустриален
парк „Бършен”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.1.1141 по КК, с НТП „За друг
вид застрояване”

“Ажурна ограда”

на
УПИ
І-„За
инженерно-техническа
инфраструктура”, кв.10 по плана на Индустриален
парк „Бършен”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.1.1142 по КК, с НТП „За друг
вид застрояване”

№ 41 от 18. 01. 2022г.

„Фотоволтаична система до 200кW”

в УПИ VІІІ, отреден “За цех за производство на
изделия на леката промишленост”, кв.31а по плана
на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ 67338.604.131
по КК

№ 42 от 18. 01. 2022г.

„Фотоволтаична система до 200кW

” в УПИ ІХ, отреден “За търговия и складова
дейност”, кв.31а по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ 67338.604.132 по КК

№ 43 от 19. 01. 2022г.

„Жилищна сграда”

в УПИ XX-148, кв.214 на кв.”Клуцохор” на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.546.148 по
КК, ул.”Радецки” № 29.

№ 44 от 19. 01. 2022г.

“Преустройство на съществуващ офис в жилище”,

обект с идентификатор 67338.513.268.3.23 по КК,
находящ се в УПИ I – 143,144, кв.131 по плана на
ЦГЧ - гр.Сливен, ул. ”Добри Чинтулов” №16

№ 45 от 19.01.2022г.

“Разширение на складова база за строителни материали”

в поземлен имот с идентификатор 67338.848.66 по
КК., м.„Юрта”, землище на кв. ”Речица”, гр.Сливен

№ 46 от 21.01.2022год.

„Еднофамилна жилищна сграда”

в УПИ І-38, кв.743 по плана на кв.”Ново селоизток”, гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.522.38 по КК.

№ 47 от 21. 01. 2022г.

„Фотоволтаична инсталация 440кW”

в УПИ VІІІ-„За ЕООД Домостроене”, кв.22 по плана
на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.603.92 по КК

№ 48 от 21. 01. 2022г.

„Фотоволтаична система 30 кW”

в УПИ І-326, отреден „За жилищна сграда и ФЕЦ до
30 кW”, кв.267, м.”Сухата чешма”, СО”Изгрев”
землище на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.414.371

№ 49 от 21. 01. 2022 г.

„Жилищна сграда”

в УПИ VІ-1, кв.39 по плана на с.Чинтулово,
община Сливен, ПИ с идентификатор 81387.5.16
по КК

№ 50 от 21. 01. 2022 г.

„Вилна сграда”

в УПИ ХІІІ-201, кв.69 по плана на м.„Орта синур”,
СО”Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.406.201 по КК

№ 51 от 24. 01. 2022г.

“Жилищна сграда”

в УПИ ХХ – 53,54, кв.369 по плана на кв.”Ново
село” на гр.Сливен, ул.”Гаговец” №5, имот с
идентификатор 67338.518.248 по КК.

№ 52 от 25. 01. 2022г.

„Жилищна сграда”

в УПИ VІ-309, кв.38 по плана на с.Сотиря, община
Сливен

№ 53 от 27. 01. 2022 г.

„БКТП 20/0,4кV - 1х630кVА”

в УПИ ІII-“За месопреработвателно предприятие“,
кв.10б по плана на Промишлена зона, гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.601.261 по КК.

№ 54 от 28. 01. 2022г.

„Жилищна сграда” и „Гараж със склад”

в УПИ ХІІ-59 /стар пл.№ 2522/, кв.290 на
м.„Лозарски връх”, СО „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.419.59 по КК

№ 55 от 28. 01. 2022г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІ-107, кв.24 по плана на с.Панаретовци,
община Сливен

№ 56 от 28. 01. 2022г.

„Пристройка към навес за селскостопанска техника”

в ПИ с идентификатор 15206.1.758 по КК,
м.„Казлача”, землище на с.Глуфишево, община
Сливен, отреден за „База за селскостопанска
дейност”

№ 57 от 31. 01. 2022г.

“Изграждане на подземен оптичен кабел за нуждите на „НК през землищата на с.Бяла, с.Новачево и с.Градско,
Енержи”ООД”
община Сливен, в сервитута на общински път
с.Бяла - с.Бяла Паланка.

№ 58 от 31.01.2022год.

„Еднофамилна жилищна сграда”

№ 59 от 31. 01. 2022г.

„Фотоволтаична централа с мощност 29.7кW”

№ 60 от 31. 01. 2022год.

„Многофамилна жилищна сграда” и „Ограда”

в УПИ ІІ-213,214,215, кв.568 по плана на
ЖК”Българка”, гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.525.216 по КК.

№ 61 от 31. 01. 2022г.

„Фотоволтаична инсталация 399,485кWp”

в ПИ 67338.832.48, местност „Къра”, землище
гр.Сливен

№ 62 от 31. 01. 2022г.

„Автомивка”

в УПИ ХVІІ-„За автодиагностика и център за гуми”,
кв.32 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.604.52 по КК

„Фотоволтаична централа до 200 кWр””

в ПИ с идентификатор 55333.27.1 по КК на
местността „Воденицата, землището на
с.Панаретовци, община Сливен, с НТП „За
животновъдна ферма
в УПИ ІХ-136, кв.454 по плана на
кв.”Ново село”, гр.Сливен, сграда с
идентификатор 67338.555.136.1 по КК.
в сграда с идентификатор
67338.518.235.1 по КК, находяща се в
УПИ ХХХІV-109,110, кв.370 по плана
на кв.”Ново село”, гр.Сливен,
бул.”Панайот Хитов”№29,.
находяща се в УПИ ІХ-225, кв.418 по
плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен,
имот с идентификатор 67338.526.225 по
КК
в УПИ VІІ-259 /стар пл.№ 4051/, кв.506
по плана на местността „Барутни
погреби”, в регулационните граници на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.420.259 по КК
в УПИ ХІ-432,433 /стар пл.№
4399,4398/, кв.78 по плана на местността
„Орта синур”, СО„Изгрев”, землището
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.406.650
в УПИ ХХІV-989, кв.120 по плана на
с.Желю Войвода, община Сливен
в УПИ VІ-624, кв.18 по плана на
с.Самуилово, община Сливен
в УПИ І-278, кв.337 на кв.”Република”,
гр.Сливен, ул.”Роза”№12, имот с
идентификатор 67338.516.278 по КК
в УПИ ХХХ-„за консервен комбинат”,
кв.28 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.605.211 по КК
в УПИ І-342, с отреждане „За
производствени и складови дейности и
търговия”, кв.68 на Промишлена зона,
гр.Сливен
в УПИ Х, отреден “За складове на едро”,
кв.32 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ 67338.604.59 по КК

№ 40 от 18. 01. 2022г.

№ 63 от 04.02.2022г.

№ 64 от 08.02.2022год.

„Реконструкция на покрив на двуетажна
жилищна сграда”

№ 66 от 09. 02. 2022г.

“Преустройство на съществуващо таванско
помещение в жилище”

№ 67 от 10. 02. 2022г.

“Пристройка към жилищна сграда”,

№ 68 от 09. 02. 2022г.

„Автосервиз”

№ 69 от 09.02.2022г.

„Вилна сграда”

№ 70 от 09. 02. 2022г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 71 от 09. 02. 2022г.

„Жилищна сграда”

№ 72 от 09. 02. 2022г.

„Реконструкция, надстройка и пристройка на
едноетажна жилищна сграда” и „Гараж”.

в УПИ ХХХV-281, кв.2 по плана на кв.”Ново селоизток”, гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.522.281
КК.бензиностанция и газстанция”,
в УПИ ХVІІІ-„ЗапоТП,
кв.381 по плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен,
бул.”Панайот Хитов” №111, имот с идентификатор
67338.522.319 по КК.

№ 73 от 14. 02. 2022г.

„Фотоволтаична инсталация 400кW”

№ 74 от 14. 02. 2022г.

„Фотоволтаична система 199,55 кWp”

№ 75 от 14. 02. 2022г.

„Фотоволтаична система 37кW”

№ 76 от 14. 02. 2022г.

„Фотоволтаична система 30кW”

в УПИ Х, отреден “За складове на едро”,
кв.32 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ 67338.604.59 по КК

№ 77 от 14. 02. 2022г.

„Фотоволтаична система 280кW”

в УПИ Х, отреден “За складове на едро”,
кв.32 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ 67338.604.59 по КК

№ 78 от 14. 02. 2022г.

„Фотоволтаична система 30кW”

в УПИ ХVІІІ, отреден “За складова база
строителни материали”, кв.32 по плана
на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.604.61 по КК
в УПИ ХVІІІ, отреден “За складова база
строителни материали”, кв.32 по плана
на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.604.61 по КК
в ПИ 67338.604.104 по КК

№ 79 от 14. 02. 2022г.

№ 80 от 14. 02. 2022г.

„Фотоволтаична система 15кW”

Рекламно-информационен елемент”

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

№ 81 от 14. 02. 2022г.

„Жилищна сграда”

№ 82 от 15. 02. 2022г.

„Жилищна сграда”

№ 83 от 15. 02. 2022г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 84 от 15. 02. 2022г.

„Промяна предназначението на съществуващ банков
офис в търговски обект – магазин за промишлени
стоки”,

№ 85 от 15.02.2022г.

Рекламно-информационен елемент /РИЕ/

№ 86 от 16.02.2022г.

Рекламно-информационен елемент /РИЕ/ на
фасадата на съществуващ магазин

№ 87 от 16.02.2022г.

№ 88 от 16.02.2022г.

№ 89 от 18. 02. 2022г.
№ 90 от 18. 02. 2022г.

№ 91 от 18 .02. 2022г.

№ 92 от 21.02.2022г.

№ 93 от 21. 02. 2022г.

№

94 от

21. 02. 2022г.

№ 95 от 22. 02. 2022г.

№ 96 от

22. 02. 2022г.

№ 97 от 25. 02. 2022г.

№ 98 от 28. 02. 2022г.

в УПИ І „За магазин”, кв.287 по плана
на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Д-р Константин
Стоилов” №30,
в УПИ ІV „За жилищно строителство”,
стар пл.№ІV-5467, кв.282 по плана на
ЦГЧ - гр.Сливен, бул.”Цар
Освободител” №30,
с
идентификатор
“Преустройство на съществуващо ателие в обект
67338.549.31.1.11 по КК, находящ се в
жилище”,
УПИ I „За жилищно строителство и
търговия“, кв.291 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Лъдженска” №1, вх.В,
ап.11
“Преустройство на съществуващ магазин в гараж”,
обект с идентификатор 67338.533.33.2
по КК, находящ се в УПИ ХII-33, кв.127
по плана на ЦГЧ-гр.Сливен, ул.”Драган
Цанков” №3
„Гараж със склад”
в УПИ VІІІ-127, кв.20 по плана на
с.Панаретовци, община Сливен
„Покривна фотоволтаична централа 180 кWр” - за
в ПИ с идентификатор 72816. 39.73 по
собствени нужди
КК на земл. на с.Тополчане, община
Сливен, местн. „Забития камък”, с
НТП„За птицеферма”
„Покривна фотоволтаична централа 198 кWр в ПИ № 065215, бивш стопански двор,
завишаване на мощността с 138 кWр на
землището на с.Тополчане, община
съществуваща фотоволтаична централа 60 кWр за
Сливен, отреден „За дърводелска
собствени нужди”
работилница и склад за промишлени
стоки”
сгради
с
идентификатори
„Покривна фотоволтаична инсталация с мощност върху
67338.834.63.3,.6 и.7 по КК, попадащи в
420кW за собствени нужди”
поземлен имот с НТП „За складова
база”, м.„Къра“, землище на кв.“Речица“
на гр.Сливен
в УПИ VІІ-392, с отреждане „За
„Павалион за охрана”
обществено обслужване”, кв.45 по плана
на кв.”Асеновец”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 673378.565.392 по КК
„Фотоволтаична система 50кW”

„Покривна фотоволтаична централа 59.4 кWр” за
собствени нужди

в УПИ ХІІІ, отреден “За млекопреработвателно предприятие”, кв.28 по
плана на Промишлена зона, гр.Сливен,
ПИ 67338.605.340 по КК
в ПИ с идентификатор 81387.40.1 по КК
на местността „Драката”, землището на
с.Чинтулово, община Сливен, бивш
стопански двор с НТП „За складова
база” - урбанизирана територия

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

в УПИ ХІV-237, кв.26 по плана на
с.Блатец, община Сливен
част от обект с идентификатор
67338.528.23.10.11 по КК, находящ се в
УПИ І-„За производствена стопанска
дейност”, кв.383 по плана на кв.”Ново
село”, гр.Сливен, бул.”Панайот Хитов”
№14.
„Преустройство на част от търговски център и в новообразуван УПИ ХХХІХ, отреден
„За сватбен салон”, кв.23 по плана на
автосервиз в сватбен салон”
Промишлена зона, гр.Сливен
„Промяна предназначението на съществуващи
помещения в търговски обект – магазин за
хранителни и нехранителни стоки и пекарна за
тестени изделия”,

№ 99 от 28. 02. 2022г.

„Гараж за четири лека автомобила”

№ 100 от 28. 02. 2022г.

“Промяна предназначението на съществуващо
ателие в жилище”,

№ 101 от 28.02. 2022г.

Местонахождение
в УПИ VІ-231 /стар пл.№ 2029/, кв.506
по плана на м.„Дюлева река”, СО
„Изгрев”, землище гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.416.231 по КК
в УПИ ХІІ-380, кв.37 по плана на
с.Самуилово, община Сливен
в УПИ І-73, кв.14 по плана на
с.Крушаре, община Сливен;
обект с идентификатор
67338.533.72.2.13 по КК, стар пл.№
5252, находящ се в УПИ І-„За дом на
армията, музей, обществено и жилищно
строителство и благоустрояване”, кв.165
по плана на ЦГЧ-гр.Сливен, бул.”Цар
Освободител” №11.

„Покривна фотоволтаична централа 29.70 кWр” за
собствени нужди

в УПИ ІІ, кв.431 по плана на кв.”Ново
село”, гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.530.206 по КК.
обект с идентификатор 67338.527.74.6.7
по КК, находящ се в УПИ IV-74, кв.441
по плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен,
ул.”Сергей Румянцев” №18
в ПИ с идентификатор 35537.501.28 по
КК на землището на с.Калояново,
община Сливен, с НТП „За друг вид
производствен, складов обект” урбанизирана територия
в ПИ с идентификатор 35537.501.23 по
КК на землището на с.Калояново,
община Сливен, с НТП „За складова
база” - урбанизирана територия
в ПИ с идентификатор 37530.27.29 по
КК на местността „Бряста”, землището
на с.Ковачите, община Сливен, отреден
За фотоволтаична система”

№ 102 от 28. 02. 2022г.

„Фотоволтаична централа до 236.53 кWр” за
собствени нужди

№ 103 от 02. 03. 2022г.

„Фотоволтаична централа с инсталирана мощност
541.08 kWp” и „БКТП 1х630 kVА 20/0.4 kV”

№ 104 от 09. 03. 2022г.

„Преустройство на административна сграда в
жилищна сграда”

№ 105от15.03.2022год.

“Жилищна сграда”

№ 106 от 5.03.2022год.

„Покривна фотоволтаична инсталация за
собствени нужди с мощност до 30кW”

№ 107 от 5.03.2022год.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 108от15.03.2022г.

„Фотоволтаична инсталациядо 100кW”

в УПИ ХLІІ-„за производство на
мебели”, кв.22а по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.603.278 по КККР.

№ 109от16.03.2022год.

„Фотоволтаична инсталация102,15кW”

№ 110от16.03.2022год.

„Фотоволтаична инсталация 100кW”

в УПИ ХХХVІІІ и УПИ ХХХІV, кв.20
по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатори
67338.603.312 и 67338.603.172 по КККР.
в УПИ ІІІ-„за производство на метални
изделия, ремонт на селскостопанска
техника и складова база”, кв.21 по плана
на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.603.55 по КККР.

№ 111от16.03.2022год.

„Фотоволтаична инсталация до 130кW”

№ 112от16.03.2022год.

„Фотоволтаична инсталация до 60кW”

в ПИ с идентификатор 72816.62.205
/бивш стоп.двор/ по КК на землището на
с. Тополчане, община Сливен, с
отреждане „За складова база за търговия
със строителни материали”
в УПИ ХII - 61, кв. 16 по плана на
кв. ”Речица” на гр. Сливен, ул. ”Петко
Напетов” № 10, имот с идентификатор
67338.703.61 по КК.
върху сгради с идентификатори
67338.702.295.7 и 67338.702.295.3 по
КК, попадащи в УПИ ХI - „За търговия
и услуги“, кв. 43 по плана на
кв. “Речица“ на гр. Сливен, имот с
идентификатор 67338.702.295 по КК..
в УПИ ІІІ-12, кв. 1 по плана на
с. Чинтулово, Община Сливен.

в ПИ 67338.101.44, с НТП „За друг вид
производствен, складов обект”,
местността „Аркара коруч”, землището
на гр.Сливен.
в УПИ ХVІІ - „за колбасарски цех”,
кв. 26 по плана на Промишлена Зона,
гр. Сливен, ПИ с идентификатор
67338.605.51 по КК.
на УПИ ІV-347, кв. 746 по плана на
кв. ”Асеновец”, гр. Сливен, ПИ с
идентификатор
67338.565.347
между кв. кв. 381,
1, 580 и 550по
поКК.
плана

№ 113 от 16.03.2022г.

“Ограда”

№ 114/17.03.2022г .

„Реконструкция в кръгово на кръстовище на
бул. “Панайот Хитов“ и бул. „Стефан Стамболов“,

№ 115/17.03.2022г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 116/17.03.2022г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 117/17.03.2022г.

„Ограда”.

№ 118/17.03.2022г.

„Автомотоцентър - диагностика, смяна на масла” в УПИ VІІІ-370, кв. 512 по плана на
местността „Лозарски връх”, СО Изгрев,
в регулационните граници на гр. Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.419.370 по
КК, с отреждане „За обществено
обслужване“.

на кв. “Ново село”, кв. „Ново селоизток“, ж.к. „Българка“ и ж.к. „Сини
камъни“, гр. Сливен.
в УПИ VІ-858, кв.108 по плана на
с.Желю войвода, Община Сливен.
в УПИ ХІІ-79, кв.3 по плана на
с.Трапоклово, Община Сливен.
на УПИ ХVІ-62, кв. 209 по плана на
местността „Дюлева река”, СО „Изгрев“,
землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.416.62 по КК

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 119/21.03.2022г.

„Автомивка”

№ 120/22.03.2022г.

„Жилищна сграда”

№ 121/22.03.2022г.

„Жилищна сграда”

№ 122/23.03.2022г.

„Склад за инвентар”

№ 123от24.03.2022г.

Промяна предназначението на: „Съществуваща
фурна и кафе-аперитив в гараж и складови
помещения към жилище”,

№ 124 от 24.03.2022г.

„Цех за пълнене на бутилки”, част от „Винарска изба в УПИ І-„За хранителна промишленост”,
Сините скали”,
кв.10, Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.601.54 по КК

№ 125 от 24.03.2022г.

„Фотоволтаична система до 300кW”

№ 126 от 24.03.2022г.

„Фотоволтаична инсталация 167кW”

№ 127от 24.03.2022год.

“Преустройство на съществуващоателие в
жилище”,

№ 128от 24.03.2022год.

“Преустройство на съществуващ магазин за
нехранителни стоки в магазин за хранителни
стоки”

№ 129/25.03.2022г.

№ 131/29.03.2022г.

„Основен ремонт и рехабилитация на улица от
второстепенната улична мрежа / улица с о.т.88 –
о.т.90 - о.т.91б/ по плана на Промишлена зона”,
„Изграждане на улица от о.т.298 – о.т.293а“,между
кв.кв.8, 4 и 11 по плана на Промишлена
зона,гр.Сливен“ ,
„Жилищна сграда” в

№ 132/29.03.2022г.

„Жилищна сграда”

№ 133/30.03.2022г.

„Навес за търговия със строителни материали
към Логистична база”

№ 130/25.03.2022г.

№ 134/01.04.2022г.

„Жилищна сграда

№ 136/04.04.2022г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 137 от 04.04.2022г.

„Предприятие за сушене и съхранение на
биологични земеделски продукти /плодове/”

„Фотоволтаична централа 60 кWр”

№ 141/07.04.2022г.

“Жилищна сграда”

№ 142 от 08.04.2022г.

„Фотоволтаична централа 3 989,4кW”, „БКТП
20/0,4кV, 2х1 000кVА – 2броя”,„Кабели 20кV” и
„Реконструкция на РУ 20кV на ТП „Тухларна”
„Предприятие за преработка на яйца и яйчни
продукти”

№ 145 от 08.04.2022г.

„Автономна фотоволтаична система 200кW”

№ 146от11.04.2022г.

№ 147/11.04.2022г.

„Пристройка задегустационна зала и
преустройство и пристройка за зала за технолози,
технологични дегустации и битово помещение за
почивка на персонала
„Фотоволтаична централа 29.96 кWр”

№ 148от11.04.2022г.

“Жилищна сграда”

№ 149/12.04.2022г.

„Жилищна сграда”

№ 150/12.04.2022г.

„Лятна кухня”

№ 151/12.04.2022г.

„Склад за отоплителни материали и инвентар”

№ 152/12.04.2022г.

„Реконструкция на покривна конструкция и
фотоволтаична енергодобивна централа”

№ 153/13.04.2022г.

„Цех за преработка на месо с хладилен сектор и
фотоволтаична централа”

№ 154/13.04.2022г.

„Доставка и монтаж на 8 броя видеокамери и
полагане на оптичен и захранващ кабел в
съществуваща ТКМ в кв.Българка, гр.Сливен”
„Доставка и монтаж на 5 броя видеокамери и
полагане на оптичен и захранващ кабел в

№ 155/13.04.2022г.

гр. Сливен, част от ПИ 67338.605.52 по
КК, ул. “Родопа“
имот с идентификатор 67338.601.122 по
КК
УПИ ХІ-323, кв. 39 по плана на с.
Самуилово, община Сливен
в УПИ ІХ-45 /стар пл. № 1626/, кв. 36 по
плана на местността „Среди дол” СО
„Изгрев”, землището на гр. Сливен, ПИ
с идентификатор 67338.404.45 по КК

” в УПИ VІІІ, кв. 76 по плана на с.
Самуилово, община Сливен
в НУПИ 6305, кв. 439 по плана на
местността „Каменка”, СО „Изгрев”,
землището на гр. Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.422.61 по КК урбанизирана територия
в ПИ 67338.832.2 по КККР, отреден „За
преработка и складиране на биологични
земеделски продукти”, местност „Къра”,
землище кв.”Речица”, гр.Сливен

“Преустройство на съществуващ търговски обект обект с идентификатор 67338.533.60.1.4
по КК, находящ сев УПИ I „За дом на
в два самостоятелни магазина”,
армията, музей, обществено и жилищно
строителство и благоустройство“,
кв. 165 по плана на ЦГЧ- гр. Сливен,
бул. ”Цар Освободител“ №7.

№ 140/04.04.2022г.

№ 143 от 08.04.2022г.

в УПИ ІІІ-26,27, отреден “За складова
база и предприятие за производство на
печени ядки”, кв.8 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.601.267 по КК
в УПИ VІІІ-„За мебелна промишленост”,
кв.169 по плана на кв.”Клуцохор”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.536.21 по КККР
обект с идентификатор
67338.513.268.3.9 по КК, находящ се в
УПИ I – 143,144, кв.131 по плана на
ЦГЧ - гр. Сливен, ул. ”Добри Чинтулов”
№16
в УПИ ХII-162, кв. 445 по плана на
кв. ”Ново село” на гр. Сливен,
бул. ”Георги Данчев” №3, обект с
идентификатор 67338.530.162.1.2 по КК

в ПИ с иденти-фикатор 67338.8.30 по
КК на местността „Рамануша”,
землището на гр. Сливен, с отреждане
„За Логистична база“
„Покривна фотоволтаична централа 185.08 кWр” - в УПИ ІІІ, кв. 56 по плана на с. Стара
река, община Сливен, бивш стопански
етапно изпълнение
двор, с предназначение „За производство
на дървен материал и паркет”

№ 135/01.04.2022г.

№ 138 от 04.04.2022г
№ 139от04.04.2022г.

в УПИ ХІХ-„За комплексна
автоснабдителна станция”, кв. 23 по
плана на Промишлена зона, гр. Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.603.354 по
КК
в УПИ ХІV, кв.36 по плана на с.
Чинтулово, община Сливен, ПИ с
идентификатор № 81387.5.21 по КК
в УПИ VІІ-362, кв. 42 по плана на
с.Крушаре, Община Сливен
в ПИ с идентификатор 67338.437.426 по
КК на местността „Башчардак”,
землището на гр. Сливен, с ТПТ
„Земеделска“.
обект с идентификатор
67338.524.157.1.6 по КК, находящ се в
УПИ I-„За средноетажно редово
жилищно застрояване”, кв. 602 по плана
на ЖК ”Сини камъни”, гр. Сливен.

в НУПИ4629, кв. 343по плана на
местността „Дълбоки дол”, СО „Изгрев”,
землището на гр. Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.412.302 по КК урбанизирана територия
в УПИ ХIV-213, кв. 204 по плана на
кв. ”Клуцохор” на гр. Сливен,
ул. ”Асенова” № 3, имот с
идентификатор 67338.545.213 по КК.
в УПИ І, кв.19 по плана на Промишлена
зона, гр.Сливен, ПИ 67338.603.146 по
КК
в ПИ 67338.832.44, отреден „За
производствена и складова дейност”,
местност „Къра”, землище кв.”Речица”,
гр.Сливен
в УПИ ХІХ, отреден “За хранителновкусова и складова дейност”, кв.20,
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.603.187 по КК
” в УПИ ХХХІІІ-„За складова база”,
кв.21 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ 67338.603.399 по КК
на покрива на съществуваща сграда 1в
ПИ с идентификатор 67338.177.50 по
КК на местността „Дебелата кория”,
землището на гр. Сливен, НТП „За
стопански двор”
в УПИ VIII-91, кв. 122 по плана на ЦГЧ гр. Сливен, ул. ”Неофит Рилски”, имот с
идентификатор 67338.532.91 по КК
в УПИ ХІ-430, кв.32 по плана на
с.Чинтулово, община Сливен, ПИ с
идентификатор 81387.501.536 по КК
в УПИ І-102, кв. 19 по плана на с.
Николаево, община Сливен
в УПИ VІ-20, кв. 2 по плана на с.
Голямо Чочовени, община Сливен.
в ПИ с идентификатор 14800.56.14 по
КК на землището на с. Гергевец, община
Сливен, с отреждане „За кланница,
месопреработка и колбасарски цех“.
в ПИ с идентификатор 14800.56.22 по
КК вместност„Стопански двор”,
землището на с. Гергевец, община
Сливен, с отреждане „За разширение на
предприятие за месопреработка и фотоволтаична електроцентрала на покрива
за собствени нужди“

съществуваща ТКМ в кв.Сини камъни, гр.Сливен”
№156от14.04.2022г.

„Покривна фотоволтаична централа 25.07 кWр”

№157от14.04.2022г.

„Покривна фотоволтаична централа 30 кWр”

№158от14.04.2022г.

„Покривна фотоволтаична централа 79.5 кWр”

в УПИ V-„За жилищно строителство и
обществено обслужващи сгради”, кв.
550 по плана на ЖК „Българка”,
гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.525.17.3 по КК
в УПИ V-„За обществено обслужване и
търговия”, кв. 674 по плана на спортен
парк „Юнак”, гр.Сливен, сграда с
идентификатор 67338.557.66.1 по КК
в УПИ ІІІ-„За магазин за строителни
материали”, кв. 591 по плана на ЖК
„Сини камъни”, гр.Сливен, сграда с
идентификатор 67338.524.3.1 по КК

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж
№159от15.04.2022г.

№ 160/18.04.2022г.

№ 161/18.04.2022г.

162/18.04.2022г.

№ 163 от 21.04.2022г.

№ 164 от 21.04.2022г.

№ 165 от 21.04.2022г.

№ 166 от 21.04.2022г.

№ 167 от 21.04.2022г.

№ 168 от 21.04.2022г.

№ 169 от 21.04.2022г.

№ 170/21.04.2022г.

№171/21.04.2022г.

№172/21.04.2022г.

№173/21.04.2022г.

Възложител

Обект

Местонахождение

в ПИ с идентификатор 67338.560.176 по
КК ,кв.629 в кв. „Дружба” бул.”Бургаско
шосе”№ 57 ,гр. Сливен
„Фотоволтаична централа с инсталирана мощност
в ПИ с идентификатор 14275.610.593 по
994.63 kWp”и „БКТП 1х1250kVА (0.4/20k)V”
КК землището на с. Гавраилово, община
Сливен, с НТП „За складовопроизводствена дейност
„Покривна фотоволтаична централа 90 кWр”
в ПИ с идентификатор 67338.464.21 по
КК на местността „Дебелата кория”,
землището на гр. Сливен, НТП „За
складова база”
„Фотоволтаична централа до 30 кWр”
в УПИ ІХ-248, кв. 13 по плана на
с. Мечкарево, община Сливен, ПИ с
идентификатор 47980.501.248 по КК.
в УПИ XVI- 43, кв. 198 по плана на
„Модулна-Мобилна хладилна камера”
кв. ”Клуцохор”, ул. ”Шаркьой” №
6А,гр. Сливен, ПИ с идентификатор
67338.545.43 по КК.
“Преустройство на съществуващ търговски обект обект с идентификатор
67338.548.50.1.25 по КК, находящ сев
в банков офис”,
УПИ I „За обществено обслужване и
жилищно строителство“, кв. 141 по
плана на ЦГЧ- гр. Сливен, бул. ”Цар
Симеон“ №25.
“Преустройство на съществуващ офис в жилище”, обект с идентификатор 67338.533.6.1.20
по КК, находящ се в УПИ ХIII–6, кв.128
на ЦГЧ - гр. Сливен, ул.”Граф
Игнатиев” №8.
в УПИ ХС-„За спедиторска дейност”,
„Еконтомат”
кв. 21 по плана на Промишлена зона,
гр. Сливен, ПИ с идентификатор
67338.603.381 по КК.
„Фотоволтаична инсталация 114кW
” в УПИ ХХХІІ-„За производство и
търговия с безалкохолни напитки”,
кв. 21, Промишлена зона, гр. Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.603.24 по
КККР
в УПИ ХLІІ-„За производствена и
„Фотоволтаична инсталация 60кW”
складова дейност, търговия и
фотоволтаична система”, кв. 17,
Промишлена зона, гр. Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.602.226 поКККР
на УПИ ХVІ-427, кв. 20 по плана на
„Ограда”
Промишлена зона, гр. Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.603.455 по КК
„Фотоволтаична централа до 40 кWр” -складова
в ПИ с идентификатор 68117.1.58 по КК
дейност”,
на местността „Къра”, землището на с.
Сотиря, община Сливен, отреден „За
производствено
„Радио-Релейна станция „Блатец”
в ПИ с идентификатор 04337.20.26 по
ККна местността „Големия дюзлюк”,
земл. на с. Блатец, община Сливен, с
НТП „Фотоволтаична система“
„Вилна сграда”
в УПИ ІІ-619 (стар пл. № 3006), кв.216
по плана на местността „Суха чешма”
СО „Изгрев”, землището на гр. Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.415.619по
КК
в УПИ IV-144, кв. 173 по плана на
“Жилищна сграда”.
кв. ”Клуцохор” на гр. Сливен,
ул. ”Шести септември” № 33, имот с
идентификатор 67338.543.144 по КК
„Покривна фотоволтаична централа 30 кWр”

№174/26.04.2022г.

,,Преустройство на съществуващи търговски
обекти в заведение за бързо хранене”,

обект с идентификатор
67338.560.134.2 по КК, в УПИ I-,,За
търговия и хранителен

№175/27.04.2022г.

„Вилна сграда”

№176/05.05.2022г.

„Автомивка за леки и товарни автомобили””

№177/05.05.2022г.

„Жилищна сграда”

№178/05.05.2022г.

„Ограда”

№179/05.05.2022г.

„Фотоволтаична централа до50 кWр”

в УПИ ІV-126 /стар пл. № 4030/, кв.504
по плана на местността „Барутни
погреби” в регулационните граници на
гр. Сливен, ПИ с идентификатор
67338.420.126по КК
в УПИ ІV, кв. 17 по плана на с.
Самуилово, община Сливен, с
предназначение „За обществено
обслужване
в УПИ V-197, кв.22 по плана на с.
Самуилово, община Сливен
на ПИ с идентификатор 67338.35.41 по
ККна местността „Сливенски кър”, земл.
на
гр.Сливен,
отреден за
„Цех за по КК
в ПИ
с идентификатор
68117.1.58

№ 180 от 09.05.2022г.
№ 181 от 09.05.2022г.

182от09.05.2022г.

183от 10.05.2022г.

184от 10.05.2022г.
185от 10.05.2022г.

186от 10.05.2022г.

№ 187 от 11.05.2022г.

№ 188от11.05.2022г.

№ 189 от13.05.2022г.

№ 190 от13.05.2022г.

на местн. „Къра”, земл. на с. Сотиря,
община Сливен, отреден „За
производствено-складова дейност”,
в УПИ V-57, кв. 5по плана на с. Биково,
община Сливен
находяща се в УПИ IV-222, кв.111 по
“Пристройка към съществуваща жилищна
плана на ЦГЧ-гр.Сливен, ул.”Сава
сграда”,
Доброплодни” №22, ПИ с
идентификатор 67338.514.222
Обект с иденификатори 67338.551.37.4 и
рекламно-информационенелемент /РИЕ/ –
67338.551.37.6 по КК в УПИ I кв. 287 по
брандиране на банков офис и поставяне на светещ
рекламно-информационен надпис на финанов център плана на ЦГЧ в гр. Сливен с адрес ул. К
Стоилов №30.
на Юробанк България АД.
в ПИ с идентификатор 67338.435.77 по
„Гараж” Іви етапот проект за етапно изпълнение
КК на местността „Башчардак”,
на Гараж и едноетажна еднофамилна жилищна
землището на гр.Сливен
сграда за сезонно обитаване
в УПИ V-783, кв.77в по плана
„Жилищна сграда - пристройка и надстройка”
нас.Крушаре, община Сливен
в УПИ ХІІІ, кв.36 по плана на с.
„Жилищна сграда”
Чинтулово, община Сливен, ПИ с
идентификатор № 81387.5.24 по КК
в УПИ ІІІ-372 (стар пл. № 3141), кв.223
„Вилна сграда”
по плана на местността „Дюлева река”
СО „Изгрев”, землището на гр. Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.416.372по
КК
в УПИ ХV-„За фотоволтаична
„Фотоволтаична инсталация 99,9кW”
електрическа централа”, кв.17,
Промишлена зона, гр. Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.602.94 по КККР
в УПИ І-„За хранително-вкусова
„Фотоволтаична инсталация 199,47кW”
промишленост”, кв.38, Промишлена
зона, гр. Сливен, ПИ с идентификатор
67338.605.29 по КККР
“Пристройка, надстройка, реконструкция,
”, находяща се в УПИ IХ-29, 31, кв.143
реставрация и адаптация на съществуваща
по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
двуетажна нежилищна сграда”
ул.”Никола Карев” №6, имот с
идентификатор №67338.548.29 по КК.
в УПИ І-316 (стар пл.№ 2801), кв. 63 по
„Вилна сграда”
плана на местността „Орта синур”, СО
„Изгрев”, землището на гр. Сливен, ПИ
с идентификатор 67338.406.316 по КК
„Фотоволтаична централа 30 кWр”

№ 191 от 13.05.2022г.

„Фотоволтаична инсталация 958кW”

в УПИ ХVІ-„За електроенергийно
производство”, кв. 17, Промишлена
зона, гр. Сливен, ПИ с идентификатор
67338.602.223 по КККР
в УПИ ХХХ-„За консервен комбинат”,
кв.28, Промишлена зона, гр. Сливен, ПИ
с идентификатор 67338.605.211 по
КККР
в УПИ ХХХІІІ-„За складова база”, кв.21,
Промишлена зона, гр. Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.603.399 по КККР

№ 192 от 13.05.2022г.

„Фотоволтаична инсталация 200кW”

№ 193 от 13.05.2022г.

„Фотоволтаична инсталация 49,68кW”

№ 194 от 16.05.2022г.

„Жилищна сграда”

№ 195 от 16.05.2022г.

„Вилна сграда”, „Лятна кухня” и „Ограда”

№ 196 от 16.05.2022г.

„Вилна сграда”

в УПИ ІІ-381, кв.205 по плана на
местността „Дюлева река” СО „Изгрев”,
землището на гр. Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.416.381по КК

№ 197 от 16.05.2022г.

„Вилна сграда”

в УПИ ХV-381, кв.205 по плана на
местността „Дюлева река” СО „Изгрев”,
землището на гр. Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.416.464по КК

№ 198 от 17.05.2022г.

“Жилищна сграда”

УПИ ХVII - 430, кв. 37 по плана на
кв. ”Речица” на гр. Сливен,
ул. ”Дивичково” № 23А, имот с
идентификатор 67338.701.466 по КК.

в УПИ VІ-229, отреден „За жилищно
строителство”, кв. 486 по плана на
кв.”Даме Груев”, гр. Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.563.229 по КК
в УПИ VІІІ-324 (стар пл. № 2831), кв.63
по плана на местността „Орта синур” СО
„Изгрев”, землището на гр. Сливен, ПИ
с идентификатор 67338.406.663по КК

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

№ 199 от 18.05.2022г.

„Производствена сграда към птицеферма”

№ 200 от 16.05.2022г.

„Фотоволтаична инсталация99 кWр”

№ 201 от 18.05.2022г.

„Вилна сграда”

№ 202 от 18.05.2022г.

„Фотоволтаична инсталация 29.7 кWр”

№ 203 от 20.05.2022г.

Рекламно-информационенелемент /РИЕ/ –
поставяне на светещ рекламно-информационен
надпис на франчайз офис на АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ

№ 204 от 23.05.2022г.

“Жилищна сграда”

№ 205 от 23.05.2022г.

“Преустройство на търговско помещение в
жилище”

№ 206 от 23.05.2022г.

„Склад за платове и прежди, противопожарен
резервоар и помпено помещение”

№ 207 от 23.05.2022г.

„Цех за пластмасови гранули”

№ 208 от 23.05.2022г.

„Павилион за магазин на „А1 България” ЕАД”

№ 209 от 30.05.2022г.

„Фотоволтаична инсталация 29.9 кWр”

№ 210 от 30.05.2022г.

„Фотоволтаична инсталация79,92кWр”

№ 211 от 30.05.2022г.

„Жилищна сграда”

№ 212 от 01.06.2022г.

“Реконструкция на част от канализационната
мрежа в кв.”Даме Груев”, гр. Сливен - етапно
изпълнение на проект „Реконструкция на уличната
канализационна мрежа

Местонахождение
в ПИ с идентификатор 07613.75.440 по
КК на местността „Пряволите”,
землището на с.Бяла, община Сливен с
отреждане „За птицеферма”
в ПИ с идентификатор 67338.416.305 по
КК на местността „Дюлева река”, СО
„Изгрев”, землището на гр. Сливен,
(стар пл. № 2111), кв. 224 урбанизирана територия
в УПИ ІІ-170 (стар пл. № 3108), кв.218
по плана на местността „Сухата чешма”,
СО „Изгрев”, землището на гр. Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.415.170по
КК
в УПИІV-533, кв. 74по плана на с.
Крушаре, община Сливен
,обект с иденификатор 67338.548.3.3 по
КК, находящ се в УПИ VI-3,кв. 143по
плана на ЦГЧ в гр. Сливен,бул.„Хаджи
Димитър“ № 4
в УПИVIII -90,92кв. 100 по плана на
кв. ”Комлука” на гр. Сливен, ул. ”Любен
Каравелов” № 8-10, имот с
идентификатор 67338.508.172 по КК.
в УПИ II-„За жилищно строителство”,
кв. 555 по плана на ЖК ”Българка”, гр.
Сливен, обект с идентификатор
67338.525.165.1.10 по КК.
в УПИ V, отреден „За производствена и
складова дейност”, кв.22 по плана на
Промишлена зона, гр. Сливен, ПИ
67338.603.269 по КККР
в УПИ ХХVІ, отреден „За
производствена и складова дейност”,
кв.23 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ 67338.603.407 по КК
в УПИ І-„За обществено обслужване и
търговия”, кв. 674 по плана на Спортен
парк „Юнак”, гр. Сливен, бул.”Георги
Данчев”№30, ПИ с идентификатор
67338.557.69 по КК.
в УПИ ІІІ-249, кв. 46 по плана на
с.Желю войвода, община Сливен
в УПИ ХХ-208, кв.20 по плана на
с.Крущаре, община Сливен, отреден „За
фотоволтаична централа”
в УПИ ІV-120, кв.20по плана на с. Старо
село, община Сливен
за блокове №№1,2,3 и 6 в кв.”Даме
Груев”, гр. Сливен”

№ 213 от 02.06.2022г.

“Склад за селскостопанска техника”

в ПИ с идентификатор
67338.838.90,местност
„Еньовкайнак”, землище на кв.
“Речица“ на гр. Сливен,

№ 214 oт 02.06.2022г.

„Фотоволтаична инсталация 100кW”

в ПИ 67338.832.47 с НТП „за друг вид
застрояване”, местност „Къра”,
землище на кв. ”Речица, гр. Сливен

№ 215 от 02.06.2022г.

„Фотоволтаична инсталация 99,9кW”

в УПИ ХLVІІ, отреден „За
производствена искладова дейност”,
кв. 26, Промишлена зона, гр. Сливен,
ПИ 67338.605.242 по КККР

№ 216 от 02.06.2022г.

„Фотоволтаична инсталация 199,8кW”

в УПИ ХХІV-82, отреден „За
производство, търговия и услуги”,
кв.11, Промишлена зона, гр. Сливен,
ПИ 67338.601.82 по КККР

№ 217 от 03.06.2022г.

„Склад за вино към малка винарска изба”

в ПИ 67338.545.43 представляващ
УПИXVІ 43, кв.198 по плана на
кв.”Клуцохор”, с адресул. “Шаркьой”
№ 6-а ,гр. Сливен.

№ 218 от 06.06.2022г.

„Масивна ограда”

в УПИ VІІ 147, кв.173 по плана на
гр.Сливен ,кв. ”Клуцохор”,ул. „Шести
септември” № 25, ПИ с
идентификатор 67338.543.147 по КК

№ 219 от 06.06.2022г.

“Жилищна сграда с гараж” и „Склад за
отоплителни материали”

в УПИ ІХ - 90, кв. 462 по плана на кв.
”Ново село” на гр. Сливен, ул.
”Гогол” № 30, имот с идентификатор
67338.556.90 по КК.

№ 220 от 09.06.2022г.

„Фотоволтаична инсталация 30кWр”

в УПИ VІІІ-46, кв. 9 по плана на
с.Малко Чочовени, община Сливен

№ 221 от 09.06.2022г.

„Ограда”

на УПИ ІІІ-125 и УПИ ХІ-170, кв. 504
по плана на местността „Барутни
погреби” в регулационните граници
на гр. Сливен, ПИ с идентификатори
67338.420.125 и 170 по КК

№ 222 от 09.06.2022г.

„Фотоволтаична електро инсталация 30кWр”

в УПИ ІІ-342, кв. 53 по плана на
с.Горно Александрово, община
Сливен

№ 223 от 09.06.2022г

„Предприятие за месодобиви месопреработка
с пречиствателна станция”, „Ограда” и
ПИ с идентификатор 47980.2.3(бивш
„Фотоволтаична електро инсталация“– като
стопански двор) по КК на землището
комплексен проект за инвестиционна
на с. Мечкарево, община Сливен
инициатива с етапно изпълнениев

№ 224 от 09.06.2022г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХХІ-735, кв.9 по плана на
с.Тополчане, община Сливен

№ 225 от 10.06.2022г.

“Жилищна сграда”

в УПИ I-280, кв. 24 по плана на кв.
”Комлука” на гр. Сливен, ул.
”Шейново” № 20, имот с
идентификатор 67338.506.280 по КК.

№ 226 от 13.06.2022г

„Фотоволтаична система 49.68 кWр”

№ 227 от 13.06.2022г.

„Жилищна сграда”

№ 228 от 13.06.2022г.

„Сграда за обществено обслужване”

в ПИ с идентификатор 67338.832.18
по КК на местността „Къра”,
землището на кв. „Речица”, гр.
Сливен, отреден „За
бензиностанция, газстанция и
автосервиз за годишни технически
прегледи”
в УПИ І-180, кв.34 по плана на
с.Струпец, община Сливен
в УПИ ІІ-294, кв. 28 по плана на с.
Горно Александрово, община
Сливен
в УПИ VІІ-243, кв.27 по плана на с.
Чинтулово, община Сливен, ПИ с
идентификатор № 81387.501.243 по
КК

№ 229 от 17.06.2022г.

„Жилищна сграда”

№ 230 от 17.06.2022г

„Жилищна сграда за сезонно обитаване” ІІри
етап от проект за етапно изпълнение на
„Гараж” и „Жилищна сграда за сезонно
обитаване”

в ПИ с идентификатор 67338.435.77
по КК на местността „Башчардак”,
землището на гр.Сливен

„Вилна сграда”

в УПИ ХVІІІ-454 (стар пл. № 510),
кв.40 по плана на местността
„Селището”, СО Селището,
ОбщинаСливен, ПИ с идентификатор
67338.441.454 по КК

№ 231 от 17.06.2022г.

№ 232 от 17.06.2022г.
№ 233 от 20.06.2022г.

„Жилищна сграда”
„Обслужващи алеи от о.т.3026до о.т.3035 и от
о.т.3031 до о.т.3040 по плана на спортен парк
„Юнак”

в УПИ ХІІ, кв.16 по плана на
с.Калояново, община Сливен
гр. Сливен, ПИ 67338.557.56 по КК –
за етапно изпълнение

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Обект

Местонахождение

№ 234 от 20.06.2022г

„Детска площадка за игра на деца от 3 до 12
години”

в УПИ І -„За комплексножилищно
строителство, КОО, обществени
мероприятия и благоустрояване”,
кв.625 по плана на кв.”Дружба”,
гр.Сливен.

№ 235 от 20.06.2022г

“Преустройство с монтаж на допълнително
технологично оборудване на приемнопредавателна станция №5013” в сграда с
идентификатор 67338.561.16.1 по КК

находяща се в УПИ I – „За жилищно
строителство“, кв.658 по плана на
гр.Сливен, ж.к. Младост.

№ 236 от21.06.2022г

„Пътна връзка с път І-7 при км. 232+946-лявоза
два търговски комплекса”

в ПИ с идентификатор 16688.65.30
по КК,отреден „За трасе на пътна
връзка” и „Благоустрояване в ПИ с
идентификатори 16688.65.601 и
16688.65.42 по КК” в м.„Мараша”,
землище на с.Горно Александрово,
община Сливен

№ 237 от 21.06.2022г.

„Жилищна сграда”

в УПИ V, кв.51по плана на с.
Самуилово, община Сливен

№ 238 от 21.06.2022г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХVІІ-197, кв.37 по плана на
с.Малко Чочовени, община Сливен

№239от21.06.2022г.

Възложител

в УПИ І, кв. 16 по плана на Промишлена
„Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана зона, гр. Сливен, ПИ с идентификатор
мощност 700kWp”и „БКЗРУ/КРУ 20kV, 800kVА” 67338.602.58 по КК, отреден „За
фотоволтаична инсталация“

№ 240от22.06.2022г.

„Фотоволтаична инсталация 200кW”

в УПИ VІ-„За производствена и
складова дейност, търговия и
обществено обслужване”, кв.12,
Промишлена зона, гр. Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.601.126 по
КККР – етапно изпълнение

№ 241от22.06.2022г.

„Фотоволтаична система164 кWр”

в ПИ с идентификатор
67338.302.99по КК на местността
„Асеновско дефиле”, землището на
гр. Сливен, отреден „За
производствено – складова дейност”

№ 242от22.06.2022г.

„Фотоволтаична система164 кWр”

в ПИ с идентификатор
67338.302.100по КК на местността
„Асеновско дефиле”, землището на
гр. Сливен, отреден „За
дървопреработвателна дейност”

№ 243от22.06.2022г.

„Фотоволтаична система29,43 кWр”

в УПИ ХІХ, отреден „За комплексна
автоснабдителна станция”, кв.23,
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.603.354по КККР

№ 244от22.06.2022г.

„Покривна фотоволтаична инсталация 109.62
кWр”

в УПИ ІV-5 - „За млекопре-работващо
предприятие”, кв. 1 по плана на с.
Бяла, община Сливен

№ 245от22.06.2022г.

„Покривна фотоволтаична инсталация 259.74
кWр”

в УПИ VІ-6,548 - „За мандра”, кв. 1 по
плана на с. Бяла, община Сливен
в ПИ 67338.865.19” отреден ”За
кланица” ,

№246от27.06.2022г.

„БКТП 20кV/0,4kV, 1х800kVA в ПИ 67338.865.19”,
ПИ 67338.865.573 отреден „За
„Кабел 20kV”, „Кабели 1kV за захранване на ПИ
месопреработвателно предприятие”,
67338.865.19, и ПИ 67338.865.573,

м. ”Кованлъка”, землище на гр.
Сливен
в УПИ VІІІ-103, кв.16 по плана на
с.Раково, община Сливен

№ 247 от 27.06.2022г.

„Жилищна сграда”

№ 248 от 30.06.2022г.

„Пивотна система за напояване”

в ПИ с идентификатор 40083.62.32
по КК в м.„Кара-георгиеви ниви” в
землището на с. Крушаре, община
Сливен, с НТП „Нива”

№ 249 от 04.07.2022г.

“Преустройство на магазин в жилище”

в УПИ III-207, кв. 210 по плана на кв.
”Клуцохор” - гр. Сливен, ул. ”Арх.
Йордан Йорданов ” № 38, имот с
идентификатор 67338.546.207 по КК.

№ 250 от 04.07.2022г.

„Жилищна сграда”

№ 251 от 04.07.2022г.

„Автомивка”

в УПИ VІІ-768, кв.76 по плана на
с.Крушаре, община Сливен
в УПИ VІІ-768, кв.76 по плана на
с.Крушаре, община Сливен

„Фотоволтаична инсталация 99.9кWр”

в УПИ ХVІ- „За кантар”, кв. 87по
плана на с.Крушаре, община Сливен

№ 253 от 04.07.2022г.

„Фотоволтаична инсталация 100.4кWр”

в УПИ ХІІ-158, кв. 13по плана на
с.Желю войвода, община Сливен

№ 254 от 04.07.2022г.

„Покривна фотоволтаична централа 12 кWр”

в УПИ ІХ-113, кв. 19 по плана на с.
Мечкарево, община Сливен, ПИ с
идентификатор 47980.501.113 по КК

№ 252 от 04.07.2022г

№ 255 от 06.07.2022г.

№ 256 от 06.07.2022г.

№257 от 06.07.2022г

„Изграждане на улица со.т.3180–о.т.3182,между
бул.„Хаджи Димитър” и бул.”Бургаско шосе” и имот с идентификатор 67338.553.35
между кв.722 и кв.721 по плана на кв.Стоян
по КК – етапно изпълнение.
Заимов,гр.Сливен“

„Фотоволтаична система 49.8 кWр”

в ПИ с идентификатор
67338.101.44по КК на местността
„Аркара коруч”, землището на гр.
Сливен, с НТП „За друг вид
производствен, складов обект”

за захранване на ПИ 67338.845.36 с
„БКТП 20кV/0,4kV, 1х800kVA в ПИ 67338.845.36”, НТП „За база за селскостопанска или
„Кабел 20kV”, „Кабели 1kV
горскостопанска техника”, м.
”Дотлука”, землище на гр. Сливен.

№ 258 от 07.07.2022г.

„Фотоволтаична система 30 кWр”

в УПИІ-413, отреден „За обществено
обслужване и гаражи“, кв.1 по плана
на кв.“Асеновец“, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.566.413по КК
нагр. Сливен

№ 259 от 07.07.2022г.

„Фотоволтаична система 30 кWр”

в УПИІІ-414, отреден „За обществено
обслужване и гаражи“, кв.1 по плана
на кв.“Асеновец“, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.566.414 по КК
нагр. Сливен

№ 260 от 07.07.2022г

„Фотоволтаична система 30 кWр”

в УПИІІІ-415, отреден „За
обществено обслужване и гаражи“,
кв.1 по плана на кв.“Асеновец“,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.566.415по КК нагр. Сливен

№ 261 от 07.07.2022г.

Фотоволтаична система 30 кWр”

в УПИІV-416, отреден „За
обществено обслужване и гаражи“,
кв.1 по плана на кв.“Асеновец“,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.566.416по КК нагр. Сливен

№ 262 от 07.07.2022г.

“Преустройство и промянана предназначението
на фурна в заведение за бързо хранене“

обект с идентификатор
67338.513.120.3.5 по КК, находяща
се в УПИ VIII – 120, кв.130 по плана
на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.“Г.С.Раковски“
№25
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в УПИ І-122, кв. 21 по плана на с.
Тополчане, община Сливен
на УПИ ІІІ-41,43, кв. 60 по плана на
местността „Орта синур”, СО
„Изгрев“, в землището на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.406.660
по КК

№ 263 от 07.07.2022г.

„Гараж и навес за селскостопанска техника”

№ 264 от 07.07.2022г

„Ограда”

№ 265 от 07.07.2022г

„Ограда”

на УПИ І-17(стар пл. № 3904), кв. 283
по плана на местността „Барутни
погреби”, СО „Изгрев“, в землището
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.420.17 по КК

№ 266 от 07.07.2022г.

„Ограда”

на УПИ Х-183 (стар пл. № 1826), кв.
30 по плана на местността „Среди
дол”, СО „Изгрев“, в землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.404.183 по КК

№ 267 от 08.07.2022г

„Склад за инвентар”

в УПИ ХІV-87 (стар пл. № 3939),
кв. 510 по плана на местн. „Барутни
погреби” в регулационните граници на
гр. Сливен, ПИ с идентификатор
67338.420.87 по КК

№ 268 от 11.07.2022г.

„Хладилни камери – пристройка към цех за месо
и производство на колбаси“

в ПИ67338.98.51 по КККР, с НТП „за
хранително-вкусова промишленост“,
местност “Аркара коруч“, землище
гр.Сливен, отреден „за цех за
разфасовка на месо“

№ 269от 12.07.2022г.

“Жилищна сграда”

№270от12.07.2022г.

№271от12.07.2022г.

№ 272от12.07.2022г.
№ 273от12.07.2022г.
№ 274от12.07.2022г.
№ 275от12.07.2022г.

№ 276от15.07.2022г.

№ 277от15.07.2022г.

в УПИ III - 12, кв.71 по плана на ЦГЧ гр. Сливен, ул.„Верила” № 6, имот с
идентификатор 67338.513.12 по КК.
“Три многофамилни жилищни сгради с магазини“ в УПИ ХI, отреден „За жилищно
строителство, обществено обслужване,
– етапно изпълнение
паркинги и гаражи”, кв.35,Промишлена
зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.604.11 по КК
в УПИIV-347, отреден „За жилищно
строителство“, кв.746, кв.“Асеновец“,
гр.Сливен, ПИ 67338.565.347 по КККР
в УПИ ІІІ-128, кв. 11 по плана на с.
„Фотоволтаична инсталация 29.7кWр”
Блатец, община Сливен
в УПИХІ-66, кв. 17по плана на с. Старо
„Фотоволтаична инсталация29.9 кWр”
село, община Сливен
„Фотоволтаична инсталация 150кWр”
в УПИІ-73, кв. 14, с. Крушаре, община
Сливен
върху сграда с идентификатор
„Покривна фотоволтаична инсталация за
67338.519.119.1по КК, попадащи в
собствени нужди с мощност до 30кW”
УПИ ХIХ - „За бензиностанция“, кв. 377
по плана на кв. “Ново село“, гр. Сливен,
имот с идентификатор 67338.519.119 по
КК.
„Покривна фотоволтаична инсталация 270 кWр” на сграда с идентификатор 67338.461.1.
14в ПИ с идентификатор 67338.461.1 по
КК на местността „Шекерджата”,
землището на гр. Сливен с НТП „За
животновъден комплекс” и ТПТ урбанизирана
в поземлен имот с идентификатор
„Фотоволтаична електроцентрала с мощност
67338.828.33 по КК, отреден „ За
40МW”
фотоволтаичен парк“ в м.„Речиченски
път“, землище на кв.“Речица“- гр.Сливен
“Еднофамилна жилищна сграда с лятна кухня и
фитнес“

№ 278 от 15.07.2022г.

“Реконструкция и вътрешно преустройство на
нежилищни обекти в магазини“

№ 279от15.07.2022г.

„Гараж”

№ 280от15.07.2022г.

„Гараж”, „Склад за отоплителни материали” и
„Склад за инвентар”

№ 281от15.07.2022г.

„Фотоволтаична инсталация90 кWр”

№ 282от15.07.2022г.

„Подмяна на токови измервателни
трансформатори в килия № 28 „Чобанка“ в ЗРУ
20 кV на подстанция „Сливен индустрия“
110/20кV”
“Жилищна сграда”

№ 283 от 15.07.2022г.

в сградис идентификатори
67338.551.37.1, 67338.551.37.2,
67338.551.37.3 и 67338.551.37.4 по КК,
находящи се в УПИ I „За магазин“,
кв.287 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.“Д-р Константин Стоилов“ №30.
в УПИ ІV-358 (стар пл. № 3006),
кв. 216, местността „Сухата чешма”, СО
„Изгрев”, землището на гр. Сливен, ПИ
с идентификатор 67338.415.625 по КК
в УПИ VІІІ-71, кв. 6 по плана на с.
Мечкарево, община Сливен, ПИ с
идентификатор 47980.501.71 по КК
в УПИ І-223, кв.32 по плана на с.
Глуфишево, община Сливен, отреден „За
фотоволтаична централа и жилищно
строителство”
в УПИIІ, кв.25, Промишлена зона,
гр.Сливен, сграда с идентификатор ПИ
67338.605.163.8 по КККР
в УПИ ХIV- 170, кв. 155 по плана на
ЦГЧ - гр. Сливен, ул.”Одрин” № 2А,
имот с идентификатор 67338.531.170 по
КК.
УПИ I-“За комплексно жилищно
строителство”, кв.486 по плана на
кв. Даме Груев, гр. Сливен, имот с
идентификатор 67338.563.240 по КК.

№284от15.07.2022г.

„БКТП 20кV/0,4kV, 1х800kVA в УПИ I, кв.486”,
„Кабели 10kV и Кабели 1kV за захранване на
УПИ I кв.486 по плана на кв. Даме Груев, гр.
Сливен

№285от15.07.2022г.

“Складова сграда с търговски помещения“

№ 286от15.07.2022г.

„Фотоволтаична система199.8 кWр”

№ 287от19.07.2022г.

„Вилна сграда”

в УПИ ІХ-114,115,133, кв.216 по плана
на местността „Сухата чешма” СО
„Изгрев”, землището на гр. Сливен, ПИ
с идентификатор 67338.415.697по КК

№ 288от20.07.2022г.

„БКТП 20/0,4 кVдо 2х1000 кVА”

№ 289от20.07.2022г.

„Фотоволтаична система91 кWр”

№ 290от25.07.2022г.

„Фотоволтаична инсталация29.7 кWр”

№ 291от25.07.2022г.

„Жилищна сграда - пристройка и надстройка”

№ 292 от25.07.2022г.

“Ограда”

№ 293от25.07.2022г.

„Фотоволтаична инсталация15 кWр”

№ 294 от25.07.2022г.

Складове за инвентар

№ 295 от 26.07.2022г.

“Преустройство на търговско помешение в
жилище”

в УПИIIІ-26,27, отреден „За складова
база и предприятие за производство на
печени ядки „Кронос“, кв. 8,
Промишлена зона, гр. Сливен, ПИ с
идентификатор ПИ 67338.601.267по
КККР
в УПИ XVII-„За цех пастет“, кв. 28,
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.605.451по КККР
в УПИІХ-548, кв. 57по плана на с.
Тополчане, община Сливен
в УПИ ІХ-123 (стар пл. № 1891), кв.200
по плана на местността „Дюлева река”
СО „Изгрев”, землището на гр. Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.416.123по
КК
в УПИ IV- 83, кв. 295 по плана на ЦГЧ гр. Сливен, ул.”Предел” № 6, имот с
идентификатор 67338.549.83 по КК.
в УПИ ІV-79, кв.451, по плана на
кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Юрий
Венелин”№6, имот с идентификатор
67338.555.79 по КК
вУПИ VІІІ-120, кв.238 по плана на
кв.”Клуцохор” гр.Сливен,ул.”17-ти
януари” №21, имот с идентификатор
67338.537.120 по КК
в УПИ I, кв. 226 по плана на
кв. ”Клуцохор” - гр. Сливен,
бул. ”Тракия” № 4, имот с
идентификатор 67338.538.23.2.19 по КК.

№ 296от01.08.2022г.

„Жилищна сграда”

№297от01.08.2022г.

„Газификация с компресиран природен газ на
котелна централа на Фуражно предприятие”

№ 298от01.08.2022г.

„Гараж”

№ 299от01.08.2022г.

„Вилна сграда - пристройка” и „Гараж” - етапно
изпълнение

в УПИ ХV-281, отреден „За
производствена и складова дейност”,
кв.10а, Промишлена зона, гр.Сливен,
ПИ 67338.601.297 по КККР
в УПИ II-„За текстилна промишленост и
складова дейност“, кв.79, Промишлена
зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.603.461по КККР

в УПИ V-113, кв. 15 по плана на с.
Голямо Чочовени, община Сливен
в имот с идентификатор 35537.501.28 по
КК с НТП „За друг вид производствен,
складов обект”, землище на
с.Калояново, общ.Сливен”.
в УПИ ХІІ-69, кв. 11 по плана на с.
Гергевец, община Сливен
в УПИ ХІ-70,71, кв. 214 по плана на
местността „Андреева чешма”, СО
„Изгрев”, землището на гр. Сливен, ПИ
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№ 300от02.08.2022г.

„Вилна сграда”

в УПИ ХІV-151,152, кв.458 по плана на
местността „Гюргюнлюка”, СО
„Изгрев”, землището на гр. Сливен, ПИ
с идентификатор 67338.421.313по КК

№ 301от02.08.2022г.

„Гараж”

№ 302от02.08.2022г.

„Склад за отоплителни материали и инвентар”

№ 303от02.08.2022г.

„Фотоволтаична инсталация199 кWр” - етапно
изпълнениев

в УПИ ІІІ-345, кв. 38 по плана на с.
Блатец, община Сливен
в УПИ ХІV-200 (стар пл. № 4206),
кв. 69 по плана на местността „Орта
синур”, СО „Изгрев”, землището на гр.
Сливен, ПИ с идентификатор
67338.406.200 по КК
УПИ ІІ-72 (стар пл. № 5518), кв. 484 по
плана на местността „Моллова гора”, СО
„Изгрев”, землището на гр. Сливен, ПИ
с идентификатор 67338.407.72 по КК

№ 304от03.08.2022г.

„Жилищна сграда”

№ 305от03.08.2022г.

„Фотоволтаична инсталация 49.595 кWр”

№ 306от03.08.2022г.

„Фотоволтаична електроцентрала999,9 кWр”

№ 307от04.08.2022г.

„БКТП 20/0,4 кV1000 кVА”

№ 308от04.08.2022г.

в УПИХХХ, кв.28 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.605.211по КККР

№ 309 от 08.08.2022г.

„Преустройство на съществуваща котелна
централа и изграждане на резервоарна газова
инсталация за пропан-бутан в консервна фабрика
„Фрукто Сливен“
„Автоматична пожаронаблюдателна станция”

№ 310 от 08.08.2022г.

„Автоматична пожаронаблюдателна станция”

в ПИ с идентификатор
07613.96.200по КК, попадащ вотдел
53 „и”по ГСП на ДГССливен,землище на с.Бяла, община
Сливен

№ 311от08.08.2022г.

„Фотоволтаична инсталация86,1 кWр”

№ 312от09.08.2022г.

„БКТП 20/0,4кV, 2х1 000кVА”

№ 313от09.08.2022г.

„Фотоволтаична система40кW”

№ 314от09.08.2022г.

„Фотоволтаична инсталация30кW”

№ 315от09.08.2022г.

„Фотоволтаична инсталация30 кW”

№ 316от09.08.2022г.

„Фотоволтаична система50 кWр”

№ 317от09.08.2022г.

„Фотоволтаична инсталация199кW”

№318от09.08.2022г.

“Вилна сграда“

№ 319 от 16.08.2022г.

“Жилищна сграда“

№ 320 от 16.08.2022г.

„Завишаване на мощност на фотоволтаична
електроцентрала от 10МW на 13МW”

№ 321 от 16.08.2022г.

“Гараж за два автомобила

№ 322 от 17. 08. 2022г.

“Котелна централа” – етапно изграждане,

№ 323 от 19.08.2022г.

„Фотоволтаична система 29,7кWр”

№ 324 от 19.08.2022г.

„Фотоволтаична система 29,975кWр”

№ 325 от 19.08.2022г.

„Ажурна ограда”

№ 326 от 19.08.2022г.

„Пристройка към съществуващ производствен
цех за мебели и дърводелски изделия“

№ 327 от 19.08.2022г.

„Фотоволтаична система с мощност до 30кW”

№ 328 от 19.08.2022г.

„Фотоволтаична система с мощност до 30кW”

в УПИLХ, отреден „За производствено –
складова дейност“, кв.28, Промишлена
зона, гр.Сливен, ПИ 67338.605.92по
КККРна гр.Сливен
в УПИ ІІ-„За обществено обслужване”,
кв.673 по плана на Спортен парк
„Юнак”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.557.161 по КК
в УПИ ХVІ, отреден „За производствени
дейности и фотоволтаична система“,
кв.80 по плана на с. Крушаре, община
Сливен
в УПИ Х-„за рибопреработвателно
предприятие”, кв.10б по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.601.262 по КККР
в УПИ Х-33, кв.209 по плана на
местност „Дюлева река“, СО“Изгрев“,
гр. Сливен, ПИ с идентификатор
67338.416.428 по КККР
в ПИ 67338.98.51 по КККР, с НТП „за
хранително-вкусова промишленост“,
местност “Аркара коруч“, землище
гр.Сливен, отреден „за цех за разфасовка
на месо“
в УПИ ХLІІ-„за производство на
мебели”, кв.22а по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.603.278 по КККР
в УПИХ-57, кв.267, местност „Сухата
чешма“, СО“Изгрев“, землище на гр.
Сливен, ПИ с идентификатор
67338.414.57 по КККР
в УПИV, кв.76 по плана на с.Самуилово,
община Сливен
в ПИ с идентификатор 67338.92.30 по
КК, находящ се в м. „Чобанка“, землище
на гр. Сливен
“ в УПИ III-37, кв. 1 по плана на
с.Стара река, община Сливен
в УПИ I–429, отреден „За мандра“,
кв. 19 на кв. ”Речица”- гр.Сливен,
ул. ”Изгрев” № 46, имот с
идентификатор 67338.703.429 по КК.
в УПИ ХХІ-128, кв. 11 по плана на с.
Блатец, община Сливен
в УПИ ХІ-83, кв. 13, по плана на с.
Крушаре, община Сливен
на УПИ XVIII-„за сондаж”, кв.8 по
плана на СО„Сливенски минерални
бани”, землище на с. Злати войвода,
община Сливен, отреден за сондаж на
минерална вода № 23, ПИ с
идентификатор 30990.502.212 по КК с
НТП „За извор на минерална вода”
в УПИ VIII, отреден „За производство на
мебели и дърводелски изделия“, кв.27
по плана на Промишлена зона, гр.
Сливен, ПИ с идентификатор
67338.605.127 по КК
в УПИ Х-395, отреден „За обществено
обслужване” в кв.100 по плана на
кв.”Речица” на гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.703.542 по КК.
в УПИ IХ-396, отреден „За обществено
обслужване”, кв.100 по плана на
кв.”Речица”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.703.540 по КК.

№ 329 от 19.08.2022г.

„Фотоволтаична система с мощност до 30кW”

в УПИ ХV-396, отреден „За обществено
обслужване”, кв.100 по плана на
кв.”Речица”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.703.541 по КК.

№ 330 от 19.08.2022г.

„Фотоволтаична система с мощност до 30кW”

в УПИ ХIV-395,396 отреден „За
обществено обслужване”, кв.100 по
плана на кв.”Речица”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.703.543 по КК.

№ 331 от 22. 08. 2022г.

“Преустройство на съществуващ магазин в
жилище”

обект с идентификатор 67338.523. 74.2.3
по КК, находящ се в УПИ I, кв.581 по
плана на ЖК„Сини камъни”, гр.Сливен

№ 332 от 22.08.2022г.

“Преустройство на фризьорски салон в жилище”

№ 333 от 22.08.2022г.

„Ремонт и възстановяване на язовирна стена
„Злати войвода-3“ и съоръженията към нея“

№ 334 от 24.08.2022г.

„Пристройка към жилищна сграда”

обект с идентификатор 67338.514.
234.1.8 по КК в УПИ ХІII-234, кв.111 по
плана на ЦГЧ, гр.Сливен, ул.
„Г.С.Раковски” №111
в ПИ 30990.50.92, с НТП „Язовир“,
м.„Кашла дере“, ПИ 30990.50.43, ПИ
30990.50.44
ПИ 30990.50.91,
землище
в УПИ V-42,икв.432,
по плана на

№ 335 от 24.08.2022г.

„Фотоволтаична инсталация 15,30кW”

№ 336 от 24.08.2022г.

„Фотоволтаична инсталация 30кW”

№ 337 от 24.08.2022г.

„Фотоволтаична инсталация 194,57 кWp”

№338от31.08.2022г.

„МТТ 20/0,4кV”,„Кабел 20кV”, „Кабел 1кV” и
ел.табло за захранване на помпа
„Кръгово кръстовище на бул. “Бургаско шосе“ и
бул. „Илинденско въстание“,

№339от31.08.2022г.

в ПИ с идентификатор 67338.437.466 по
КК на местността „Башчардак”,
землището на гр. Сливен, отреден „За
жилищно застрояване”
в УПИ І-„За обществено обслужваща
сграда”, кв.550по плана на
ЖК”Българка” на гр.Сливен, сграда с
идентификатор 67338.525.2.6 по ККна
бул.”Панайот Хитов”№28
в УПИХІ-281, отреден „За
млекопреработващо предприятие,
производствена и складова дейност и
електропроизводство“, кв.10а,
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.601.281по КККР
в УПИХVI, отреден „За
електроенергийно производство“,
кв. 17,Промишлена зона, гр. Сливен, ПИ
с идентификатор 67338.602.223по КККР

в ПИ с идентификатор32915.2.578по
КК, землище на с. Ичера, община
Сливен

кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Роза
Люксембург”№46, имот с
идентификатор 67338.530.42 по КК
в УПИ ХС-„За спедиторска дейност”,
кв.21 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.603.381 по КК
в УПИ І-„За производствена и складова
дейност”, кв.79 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.603.350 по КККР
в УПИ ХVII -„За производствена и
складова дейност”, кв. 27 на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.605.346 по КК
в ПИ 81534.17.54 по КК, м.“Бахчата“,
землище на с.Чокоба, община Сливен
между кв. кв. 726, 655, 708 и 709 по
плана на кв. “Младост” и кв.„Стоян
Заимов“, гр. Сливен.

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж
№ 340 от31.08.2022г.

№ 341от01.09.2022г.

№ 342от01.09.2022г.

№ 343от01.09.2022г.

№ 344от02.09.2022г.
№ 345от02.09.2022г.
№ 346 от02.09.2022г.
№ 347 от02.09.2022г.

№ 348от02.09.2022г.

№ 349от05.09.2022г.

№ 350от05.09.2022г.

№ 351от05.09.2022г.

№ 352 от05.09.2022г.

№ 353от05.09.2022г.

№ 354от05.09.2022г.

№ 355от07.09.2022г.

№ 356от07.09.2022г.

Възложител

Обект

Местонахождение

в УПИXXXVII-218,86, кв. 210 по плана
на кв. ”Клуцохор” на гр. Сливен, имот с
идентификатор 67338.546.222 по КК.
в УПИ ХІІ-481, кв.65 по плана на
„Фотоволтаична система193.8кW”
с.Самуилово, община Сливен, отреден
„За жилищно строителство, склад и
фотоволтаична система”
на УПИ V-440,441 (стар пл. №№3295 и
„Ограда”
0224), кв. 242 по плана на м. „Андреева
чешма”, СО „Изгрев“, в землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.415.686 по КК
„Повишаваща подстанция 33/110кV за ФЕЦ Голф“ в поземлен имотс
идентификатор67338.828.33 по КК,
отреден „За фотоволтаичен парк“ в
м. „Речиченски път“, землище на
кв. “Речица“- гр.Сливен
в УПИVІІ-215, кв. 34по плана на с.
„Фотоволтаична инсталация29.7 кWр”
Камен, община Сливен
в УПИ І-122, кв.21 по плана на
„Жилищна сграда-пристройка”
с.Тополчане, общ. Сливен
на УПИ ІХ-496, кв. 69 по плана с.
„Ограда”
Крушаре, община Сливен
в ПИ с идентификатор 67338.416.207 по
„Фотоволтаична инсталация 99.9кWр”
КК на местността „Дюлева река”, СО
„Изгрев”, землището на гр. Сливен, кв.
206, (стар пл. № 1972) - урбанизирана
територия
в УПИ ІV-168, кв. 29по плана на
„Фотоволтаична инсталация 199.8кWр”
с.Струпец, община Сливен, отреден „За
жилищно строителство и
електроенергийно производство от
ВЕИ”
в УПИVІ, отреден „За автосервиз и
„Фотоволтаична система92,88кWр”
разкомплектоване на автомобили“, кв.
16 по плана на Проми67338.602.63 по
КККР
шлена зона, гр. Сливен, ПИ с
идентификатор
в УПИLXXII, отреден „За производство
„Фотоволтаична система30кWр”
на дърводелски изделия“, кв. 16 по
плана на Промишлена зона, гр. Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.603.275 по
КККР
в УПИХХІII, отреден „За склад за
„Фотоволтаична система60кWр”
хранителни стоки и административна
сграда“, кв. 28, Промишлена зона, гр.
Сливен, ПИ 67338.605.108 по КККР
„ Ремонт на покрив на съществуващи жилищни обекти с идентификатори 67338.504.80.3
и ПИ67338.504.80.4 по КК, УПИ VIIсгради”,
80,в кв.93 по плана на кв.”Комлука” ,
гр. Сливен
в УПИ ХVІ-56, кв.741, по плана на
„Фотоволтаична инсталация22.5 кWр”
кв.”Ново село - изток”, гр.Сливен,
ул.”Академик Любомир Милетич” № 4,
имот с идентификатор 67338.522.56 по
КК
в УПИ I-„За гробищен парк и
“Ограда”
разширение на гробищен парк“, кв. 109
по плана на кв.“Речица“,гр. Сливен,
имот с идентификатор 67338.701.450 по
КК.
„Фотоволтаична инсталацияс мощност до 30кW” в УПИ IХ-532 отреден „За база за
селскостопанска техника”, кв.53 по
плана на кв.”Речица”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.703.560 по КК.
“Еднофамилна жилищна сграда”

„Фотоволтаична инсталацияс мощност до 30кW”

в УПИ Х-532 отреден „За база за
селскостопанска техника”, кв.53 по
плана на кв.”Речица”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.703.561 по КК.

№ 357 от09.09.2022г.

„Жилищна сграда”

№358 от09.09.2022г.

„Подстанция на „ФВЕЦ Рамануша”и „Ажурна
ограда”

№ 359от09.09.2022г.

„Вилна сграда”

№ 360от09.09.2022г.

„Вилна сграда”

в УПИ ХVІ-305, кв.36по плана на с.
Самуилово, община Сливен
в ПИ с идентификатор 67338.76.14 по
ККна м. „Сливенски кър”, земл. на
гр. Сливен, отреден „За фотоволтаична
централа“
в УПИ VІІ-222 (стар пл. № 9284), кв.238
по плана на местността „Дюлева река”,
СО „Изгрев”, землището на гр. Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.417.222по
КК
в УПИ Х-702,703,704, кв.71 по плана на
местността „Орта синур” СО „Изгрев”,
землището на гр. Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.406.722по КК

№ 361от16.09.2022г.

монтиране на навес и ветробран за обществено
обслужване към кафе и игрална зала за скуош

№ 362от19.09.2022г.

„БКТП 2х630 кVА”

№ 363от19.09.2022г.

„Фотоволтаична система173,86кWр”

№ 364от19.09.2022г.

„Вилна сграда”

№ 365от19.09.2022г.

„Покривна фотоволтаична инсталация
25.61кWр”

№ 366от19.09.2022г.

„Фотоволтаична инсталация 30.52кWр”

№ 367от19.09.2022г.

„Фотоволтаична инсталация15 кWр”

№ 368от19.09.2022г.

„Покривна фотоволтаична инсталация 50 кWр”

№ 369от19.09.2022г.

„Фотоволтаична инсталация15 кWр”

№ 370от19.09.2022г.

„Покривна фотоволтаична инсталация 30 кWр”

№ 371от21.09.2022г.

в УПИ V-„За обществено обслужване и
търговия”, кв.674 по плана на спортен
парк ”Юнак”, гр.Сливен, бул.”Георги
Данчев”№28, сграда с идентификатор
67338.557.66.2 по КК
„Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана в ПИ с идентификатор 67338.8.63 по КК
на местността „Рамануша”, землището
мощност 1499.04kWp”и „БКТП20/0.4kV,
на гр. Сливен, отреден „За
2х800kVА” “
фотоволтаична централа
в УПИ ІІ-ЗФП, кв. 97по плана на
„Фотоволтаична инсталация 140.4кWр”
гр.Кермен, община Сливен
на ПИ с идентификатор 67338.434.226
„Ограда”
по ККна местността „Плоски рът”,
землищетона гр.Сливен, отреден „За
жилищно застрояване”
в УПИ ХІV-241,590, кв. 62 по плана на
„Фотоволтаична инсталация 30кWр”
с. Ковачите, община Сливен, ПИ с
идентификатор 37530.118.241 по КК,
отреден „За нискоетажно жилищно
застрояване, склад и ФЕЦ
на УПИ ІV-302- „за ОО” (стар пл. №
„Ограда”
9697), кв. 13 по плана на местн.
„Хисарлъка”, СО „Изгрев“, в землището
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.401.302 по КК

№372 от21.09.2022г.

№ 373от21.09.2022г.
№ 374от21.09.2022г.

№ 375от23.09.2022г.

№ 376от23.09.2022г.

„Фотоволтаична инсталация 30 кW”

източно от обект с идентификатор
67338.525.165.1.13 по КК в УПИ IІ-„За
жилищно строителство”,кв. 555 по
плана на ЖК ”Българка”, гр. Сливен.
в УПИХІ-281, отреден „За
млекопреработващо предприятие,
производствена и складова дейност,
електропроизводство“, кв. 10а,
Промишлена зона, гр. Сливен, ПИ с
идентификатор ПИ 67338.601.281 по
КККР
в УПИХХVIIІ-332, кв. 27 по плана на
Промишлена зона, гр. Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.605.332 по КККР
в УПИ ІІ-374 (стар пл. № 2107), кв.224
по плана на местн. „Дюлева река”, СО
„Изгрев”, землището на гр. Сливен, ПИ
с идентификатор 67338.416.374 по КК
на сгради с идентификатори
35537.501.28.6 и 10 в ПИ с
идентификатор 35537.501.28 по КК в
землището на с. Калояново, община
Сливен с НТП „За друг вид
производствен, складов обект” и ТПТ
–урбанизирана
в ПИ с идентификатор 35537.501.23по
КК в землището на с. Калояново,
община Сливен с НТП „За складова
база” и ТПТ -урбанизирана
в УПИ ХVІ-133, 134, кв. 33 по плана на
с. Калояново, община Сливен, отреден
„За газстанция и фотоволтаичен парк”
в УПИІ, кв. 38 по плана на с. Малко
Чочовени, община Сливен
в УПИІV-571, кв. 46по плана на с.
Гавраилово, община Сливен ПИ с
идентификатор 14275.502.571 по КК
в УПИ ХХІ, кв. 38 по плана на с. Малко
Чочовени, община Сливен, отреден „За р
в УПИ V-„За обществено обслужване и
търговия”, кв.674 по плана на спортен
парк ”Юнак”, гр.Сливен, бул.”Георги
Данчев”№28, сграда с идентификатор
67338.557.66.2 по КК емонтна
работилница”

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж
№377 от23.09.2022г.

Възложител

Обект

№ 378от28.09.2022г.

„Водоснабдяване на селищно образувание
„Кироолу”
„Ограда”

№ 379от28.09.2022г.

„Фотоволтаична инсталация 150кWр”

№ 380от28.09.2022г.

„Фотоволтаична система50 кWр”

№ 381 от 28.09.2022г.

“Преустройство на част от съществуваща сграда в
обект за търговия на дребно с храни” и
„Фотоволтаична централа с мощност 22,4kW за
собствени нужди“
„Жилищна сграда”

№ 382от30.09.2022г.
№ 383 от30.09.2022г.

№ 384от30.09.2022г.

№ 385от30.09.2022г.
№ 386 от30.09.2022г.

№ 387от30.09.2022г.
№ 388от05.10.2022г.

№ 389от05.10.2022г.

№ 390от05.10.2022г.

№ 391от05.10.2022г.

№ 392от05.10.2022г.

№ 393от05.10.2022г.
№ 394от06.10.2022г.

№ 395от07.10.2022г.

№ 396от07.10.2022г.

№ 397от12.10.2022г.

№ 398от12.10.2022г.

№ 399от12.10.2022г.

№ 400от12.10.2022г.

№ 401 от12.10.2022г.

№ 402от13.10.2022г.

№ 403от12.10.2022г.
№ 404от12.10.2022г.

№ 405от12.10.2022г.

Местонахождение
в землището на гр. Сливен - втори етап
на УПИ ІV-104, кв. 12 по плана с.
Новачево, община Сливен
в УПИ ІІІ-189, кв. 30 по плана на с.
Мечкарево, община Сливен, ПИ с
идентификатор 47980.501.472 по КК
в УПИ ХVІІІ, кв. 38 по плана на с.
Малко Чочовени, община Сливен, с
отреждане „За ремонтна работилница”
върху сграда, находяща се в
ПИ67338.871.572 по КК, м.„През
Тунджа“, землище нагр.Сливен

в УПИ ХV-734, кв.78 по плана на
с.Тополчане, община Сливен
върху сграда с идентификатор
67338.560.184.1 по КК, попадаща в
УПИ IV, отреден „За обществено търговска дейност“, кв. 632 по плана на
кв. “Дружба“ на гр. Сливен, имот с
идентификатор 67338.560.184 по КК.,
в УПИ VІ-„За автокъща, автосалон и
„Фотоволтаична инсталация 65.40 кWр”
заведение за обществено хранене”,
кв.580 по плана на ЖК”Сини камъни”,
гр.Сливен, върху сграда с
идентификатор 67338.523.22.1 по КК
в УПИ ІХ-393, кв. 49 по плана на с.
„Гараж и лятна кухня”
Тополчане, община Сливен
в УПИ ІІІ, кв. 40 по плана на с.
„Лятна кухня”
Чинтулово, община Сливен, ПИ с
идентификатор 81387.5.7 по КК
„Покривна фотоволтаична инсталация 70 кWр” - в УПИ І-459, кв. 57 по плана на гр.
Кермен, община Сливен
етапно изпълнение
в УПИLІ, кв. 26 на Промишлена зона,
„Фотоволтаична система49,5кWр”
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.605.245 по КККР
в УПИХ, кв. 14 по плана на
„Фотоволтаична система75кWр”
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.602.41 по КККР
в УПИХLVIIІ-„За преработка на
„Фотоволтаична система100кWр”
зеленчуци и плодове“, кв. 21,
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.603.48 по КККР
в УПИLІ-„За производствена и складова
„Фотоволтаична система34,2кWр”
дейност“, кв. 28 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.605.79 по КККР
в УПИХІ-„За бензиностанция и
„Фотоволтаична система35кWр”
автомивка“, кв. 28 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.605.55 по КККР
в УПИ ІІІ-164, кв. 30 по плана на с.
„Фотоволтаична инсталация 29.7кWр”
Чокоба, община Сливен
в УПИ ХVІІ-294, кв. 34 по плана на
„Фотоволтаична инсталация 12кWр”
с.Биково, община Сливен, отреден „За
жилищно застрояване, складова дейност
и ФЕЦ”
в ПИ с идентификатор 67338.842.55 по
„Склад за инвентар”
КК на местността „Горната ада”, кв.
„Речица”, землището на гр. Сливен, с
ТПТ „Земеделска”
„Преустройство на приемо-предавателна станция на покрива на сграда (комин) с
идентификатор 67338.603.61.10 по КК,
№5070”
находяща се в УПИ VI, кв.21,
Промишлена зона, гр.Сливен
на ПИ 67338.98.29, отреден „За
„Ограда”
фотоволтаична централа“, м.“Аркара
коруч“, землище на гр.Сливен
в УПИХIII-47 и УПИ XII-46, кв. 14 по
„Фотоволтаична инсталация200кWр”
плана на Промишлена зона, гр.Сливен,
ПИ 67338.602.47 иПИ 67338.602.181 по
КККР
в УПИХV-„За фотоволтаична
„Фотоволтаична система199,8кWр”
електрическа централа“, кв.17 по плана
на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.602.94 по КККР
„Покривна фотоволтаична инсталация за
собствени нужди с мощност 96кW”

в УПИХVIIІ-„За производство на
мебели и дърводелски изделия“, кв. 27,
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.605.127 по КККР
„Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана в УПИ ХVІІ, кв. 87 по плана на
с.Крушаре, община Сливен, отреден „За
мощност199.8кW”
ФЕЦ, производствено-складова и
търговска дейност”
в УПИ ХХХІХ-456, кв. 40 по плана на
„Вилна сграда” - етапно изпълнение и „Гараж”
м. „Селището”, СО „Селището”, земл. на
гр. Сливен, ПИ с идентификатор
67338.441.456по КК
на УПИ VІ-176, кв. 28 по плана с.
„Ограда”
Голямо Чочовени, община Сливен
в УПИ VІІІ-374 - „За селкооп”, кв. 55 по
„Фотоволтаична инсталация 149.580кWр”
плана на с. Крушаре, община Сливен
„Фотоволтаична инсталация650кWр”

„Фотоволтаична инсталация100 кWр” - етапно
изпълнение
„Вътрешно преустройство на помещения за
аптека и кафене, обединяване и смяна на
предназначение в аптека за готови лекарствени
форми“
“Преустройство и промяна на предназначението
на съществуващ гараж (допълващо застрояване) в
склад за селско-стопанскии нвентар (основно
застрояване)“,

в УПИVІ-61, кв. 7 по плана на с.
Чокоба, община Сливен
находящи се в Билла Маркет, филиал
401 в УПИ I, кв.35, Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ 67338.604.7 по КККР

№ 408от18.10.2022г.

„Заведение за бързо хранене”

в ПИ с идентификатор 16688.65.601 по
КК на местността „Мараша”, землището
на с. Горно Александрово, община
Сливен, отреден „За КОО”

№ 409от18.10.2022г.

в УПИ LIV-„За производствена и
„Частична надстройка за администрация и
пристройка за стълбище на съществуващ склад за складова дейност“, кв. 26 по плана
наПромишлена зона, гр.Сливен, ПИ
търговия”
67338.605.248 по КККР
в УПИ ІІІ-945, кв.79 по плана нагр.
„Преустройство на съществуващ магазин в
Кермен, община Сливен
жилище”
в УПИХІV-999, кв. 120 по плана на с.
„Фотоволтаична инсталация 95.92 кWр”
Желю войвода, община Сливен
в УПИ VІ-за детска градина, кв. 25 по
„Детска градина „Перуника” и „Ажурна
ограда”,като комплексен проект за инвестиционна плана на с. Сотиря, община Сливен
инициатива
в ПИ67338.545.183 по КК кв. 212 по
“Преустройство на таванско помещение за
плана на кв. ”Клуцохор” - гр. Сливен,
нуждите на ателие”.
ул. ”Драгойчова” № 7
вУПИ VІІ-147, кв. 173 по плана на
Складови помещения
кв. ”Клуцохор” гр. Сливен,ул. ”Шести
септември” №23-25, имот с
идентификатор 67338.543.147 по КК
,,Преустройство на съществуващ търговски обект обект с идентификатор
в баничарница”,
67338.560.214.1.2 по КК, в УПИ IV-,,За
К.Ж.С.,КОО и
благоустрояване”кв. 616 на
кв. ”Дружба”, гр. Сливен.
в ПИ67338.99.138, отреден „За
„Фотоволтаична електроцентрала с мощност 5
електроенергийно производство“,
МW“, „БКТП 0,4/20 кV, 2х2500 кVА” и „ЗРУ 20
м.“Кише дермен“, землище гр. Сливен
кV“

№ 406от13.10.2022г.

№ 407 от 18.10.2022г.

№ 410от19.10.2022г.
№ 411от19.10.2022г.
№412от19.10.2022г.

№ 413 от 21.10.2022г.

№414от21.10.2022г.

№415от21.10.2022г.

№ 416 от31.10.2022г.

№ 417 от 31.10.2022г.

„Фотоволтаична инсталация359,7кWр”

№ 418 от31.10.2022г.

„БКТП 2х800 кVА20/0,4 кV

№ 419 от 31.10.2022г.

“Офис и санитарен възел“

№ 420от04.11.2022г.

„Ограда”

№ 421от04.11.2022г.

„Фотоволтаична инсталация 60кWр”

обект с идентификатор 67338.703.560.1
по КК, находящсев УПИ IХ–532,
отреден „за база за селскостопанска
техника”, кв.53 по плана на кв.”Речица”,
гр.Сливен - бивш стопански двор, имот
с идентификатор 67338.703.560 по КК.

в УПИХIІ-„За складова база за
хранителни и нехранителни стоки“,
кв. 17, Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.602.191 по КККР
” в ПИ67338.832.44, отреден „За
производствена и складова дейност“,
м.“Къра“, землище гр. Сливен - кв.
Речица
в УПИVIII, отреден „За автосалон”,
кв.13 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ 67338.601.111 по КККР
на УПИ ІV-552, кв. 52 по плана на гр.
Кермен, община Сливен
в УПИ ХІІ- „За склад за селскостопанска
продук-ция и производствени дейности”,
кв. 38по плана на с.Малко Чочовени,
община Сливен

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж
№ 422от07.11.2022г.

№ 423от09.11.2022г.

№ 424 от09.11.2022г.

№ 425от09.11.2022г.

№ 426от10.11.2022г.
№ 427 от 10.11.2022г.

№ 428от10.11.2022г.

№ 429 от 11.11.2022г.

Възложител

Обект

Местонахождение

в УПИІV-478, кв. 365 по плана на
местността „Гюргюнлюка”, СО
„Изгрев”, землището на гр. Сливен,с
отреждане „За склад”, ПИ с
идентификатор 67338.413.590 по КК
в УПИ ХІV-177 (стар пл. № 1619), кв.50
„Вилна сграда”
по плана на местността „Андреева
чешма”, СО „Изгрев”, землището на гр.
Сливен, ПИ с идентификатор
67338.405.177по КК
в УПИ ХVІІІ-за ремонтна работилница,
„Основен ремонт на съществуваща сграда кв. 38 по плана на с. Малко Чочовени,
работилница”
община Сливен
в УПИ ХХІ-за ремонтна работилница,
„Основен ремонт на съществуваща сграда кв. 38 по плана на с. Малко Чочовени,
работилница”
община Сливен
преместваем увеселителен обект – детска въртележка в УПИ I-„За парк, обществено
цветна бомба
обслужване, детска площадка и изложба
на
цветя”,кв.отреден
670 по плана
на спортен
в УПИXLV,
„За печатница“,
„Фотоволтаична инсталация38кWр”
кв.26 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.605.202 по КККР
„Преустройство на приемо-предавателна станция в сграда с идентификатор
67338.563.221.6по КК, находяща се в
№5177” “
УПИ V, кв.486, гр.Сливен, кв.“Д.
Груев“бл.11, вх.“Е
„Фотоволтаична инсталация с мощност до 30кW” в УПИ IХ-532 отреден „За база за
селскостопанска техника”, кв.53 по
плана на кв.”Речица”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.703.560 по КК.
„Фотоволтаична система29.43 кWр”

№ 430от11.11.2022г.

„Фотоволтаична електрическа централа с
мощност39.75кWр”

№ 431от11.11.2022г.

„Фотоволтаична електрическа централа с
мощност39.75кWр”

№ 432от11.11.2022г.

„Фотоволтаична инсталация 29.7кWр”

в УПИ ХV-176, кв.29, с. Панаретовци,
община Сливен, отреден „За ниско ет.
жилищно застр. и производство на
електроенергия от ВЕИ”
в УПИ ІV-176, кв.29, с.Панаретовци,
община Сливен, отреден „За ниско ет.
жилищно застр. и производство на
електроенергия от ВЕИ”
в УПИ ХХІІІ-278, кв. 278 по плана на с.
Крушаре, община Сливен
в УПИ VІІ-225, кв. 18 по плана на с.
Камен, община Сливен
в УПИ ІV-238, кв.11 по плана на
с.Камен, община Сливен, отреден „За
жилищна сграда, склади фотоволтаична
система
в ПИ с идентификатор 04337.100.4 по
КК на местността „Стопански дворсевер”, землището на с. Блатец, община
Сливен, отреден „За дървообработка и
дървопреработка”
в УПИ ІХ-119 и Х-119, кв. 21по плана
на с.Старо село, община Сливен
в УПИ VІІ-105, кв. 10 по плана на с.
Блатец, общ. Сливен
в УПИ VІІ-40, кв.369, по плана на
кв. ”Ново село”, гр. Сливен, ул. ”Стоян
Папазов” № 14, имот с идентификатор
67338.518.40 по КК.
в ПИ67338.95.12, отреден „За
фотоволтаична централа за собствени
нужди“иПИ 67338.9.6, отреден „За
предприятие за преработване на мляко и
производство на млечни продукти“в
м.“Аркара коруч“, землище на гр.
Сливен
към промишлена сграда - основно
застрояванев УПИХХV, отреден
„Запроизводствена дейност“, кв.22,
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.603.114 по КККР
на покрива на сградав УПИVI, отреден
„Забензиностанция, автомивка,
ремонтна работилница и офиси“, кв.22
на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.603.387 по КККР

№ 433от11.11.2022г.

„Фотоволтаична система30 кWр”

№ 434от11.11.2022г.

„Фотоволтаична централа с инсталирана
мощност99.55кWp”

№ 435от15.11.2022г.

„Навес за автомобили”

№ 436от15.11.2022г.

„Фотоволтаична инсталация 150кWр”

№ 437от15.11.2022г.

„Магазин за хранителни стоки”

№ 438 от15.11.2022г.

„Фотоволтаична инсталация5 кWр”

№439от 16.11.2022г.

„Фотоволтаична инсталация 500кWр”

№ 440 от 16.11.2022г.

„Фотоволтаична инсталация49,68кWр”

№ 441 от 16.11.2022г.

„Фотоволтаична инсталация49,68кWр”

№442от17.11.2022г.

„Изграждане и оборудване на сондажен кладенец” в ПИ 32915.41.144 по КК, отреден „За
пречиствателна станция за питейни
води”, м. ”Студен кладенец”, з-ще на
с. Ичера, общ. Сливен
в УПИ ХІІІ-148, кв. 14по плана на
„Фотоволтаична инсталация 100кWр”
с.Биково, община Сливен
в УПИ ХІІІ-148, кв. 14по плана на
„Фотоволтаична инсталация 150кWр”
с.Биково, община Сливен
„Покривна фотоволтаична инсталация 5.84кWр” в УПИ ІІІ-41,43, кв. 60 по плана на
местността „Орта синур”, СО „Изгрев”,
землището на гр. Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.406.660 по КК

№ 443от24.11.2022г.
№ 444от24.11.2022г.
№ 445от25.11.2022г.

№ 446от25.11.2022г.

„Жилищни сгради”

№ 447от25.11.2022г.

“Ограда”

№ 448от25.11.2022г.

„Фотоволтаична инсталация19.8 кWр”

№449от25.11.2022г.

„Фотоволтаична централа4989.92kWp с МКРУ и
КТП” и „Ограда”,

№ 450от25.11.2022г.

„Фотоволтаична инсталация 40кWр”

№ 451 от25.11.2022г.

„Фотоволтаична инсталация199.80кWр”

№ 452 от 28.11.2022г.

преместваем обект - павилион за бързо храненес
размери 5м х 4м, височина до 3,6м и площ 20м2

№ 453от28.11.2022г.

„Вилна сграда”

№ 454 от 30.11.2022г.

“Сграда за обслужване и търговия“

№455от05.12.2022г.

№456от05.12.2022г.

в УПИ VІІІ – 167, кв.445, по плана на
кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул. „Мур”
№7, имот с идентификатор
67338.530.167 по КК
на УПИ I - „За сграда със смесено
предназначение“, кв. 572 по плана на
ЖК “Българка“, гр. Сливен, имот с
идентификатор 67338.525.135 по КК.
в УПИ ІІІ, кв.589, по плана на
ЖК ”Сини камъни”, гр. Сливен, върху
сграда с идентификатор 67338.524.168.3
по КК
в ПИ с иденти-фикатор 66041.12.82 по
КК на местността „Горен караджаз”,
землището на с. Селиминово, община
Сливен, отреден „За фотоволтаична
централа“
в УПИ ІІІ- „За жилищно строителство,
складова дейности ФЕЦ”, кв. 15по плана
на с.Крушаре, община Сливен
към промишлена сграда - основно
застрояване в УПИХI, отреден
„Заскладова база за пакетиране на
хранителни стоки“, кв.27, Промишлена
зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.605.122 по КККР
в УПИ I „За болница“, кв.306 по плана
на ЦГЧ в гр.Сливен, бул.Христо Ботев“
№ 1, ПИ 67338.55248 по КК на
гр.Сливен.
в УПИ І-414 (стар пл. № 10346), кв.32
по плана на местността „Среди дол”, СО
„Изгрев”, землището на гр. Сливен, ПИ
с идентификатор 67338.404.414по КК

в УПИ II– 245, кв. 63по плана на
кв. ”Речица”- гр.Сливен, ул. ”Михаил
Греков” № 49, имот с идентификатор
67338.701.245 по КК.
към промишлена сграда - основно
„Фотоволтаична инсталация149.58кWр”
застрояванев УПИХVIII, отреден
„Запроизводствена и складова дейност“,
кв.27, Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
с идентификатор 67338.605.125 по
КККР
в УПИ Х-„За производствена и складова
„Фотоволтаична електрическа централа с
дейност“, кв.24, Промишлена зона, гр.
мощност 4996,56 kWp“, „КТП 0,8/20kV,
Сливен, ПИ с идентификатор
2х2500кVА”, „МКРУ 20кV, 630А“ и „Кабелна
линия 20kV от МКРУ 20кV, 630А до КТП 0,8/20kV“ 67338.605.174 по КККР

№ 457от05.12.2022г.

„Отводняванена междублоковo пространствo,
северно от бл.1 в кв.150 по плана на ЦГЧ,
гр.Сливен

№ 458от05.12.2022г.

„Фотоволтаична инсталация 99.55кWр - етапно
изпълнение”

№ 459от05.12.2022г.

„Фотоволтаична инсталация 30 кWр”

№ 460от05.12.2022г.

„Фотоволтаична инсталация119.9кWр”

в УПИ I-“За жилищно строителство,
КОО, ПГ и паркинги”, кв.150 по
плана на ЦГЧ, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.532.219 по КК.
в УПИ V-109 (стар пл. № 2270), кв.484
по плана на местн. „Моллова гора”, СО
„Изгрев”, землището на гр. Сливен, ПИ
с идентификатор 67338.407.109 по КК,
отреден „За вилно строителство, склад и
ФЕЦ”
в УПИ ХІV-13, (стар пл.№ 1634), кв. 52
по плана на местността „Андреева
чешма”, СО „Изгрев”, землището на гр.
Сливен,
ПИ
с
идентификатор
67338.405.13 по КК
в УПИ І, кв.86 по плана на с.Крушаре,
община Сливен, отреден „За
производствена и обслужваща дейност”

Въведен в експлоатация

Разрешение за строеж

Възложител

Обект

Местонахождение

№ 461от05.12.2022г.

„Фотоволтаична инсталация198.925кWр”

в УПИ VІ, кв.86 по плана на с.Крушаре,
община Сливен, отреден „За
производствена и обслужваща дейност”

№ 462от05.12.2022г.

„Фотоволтаична инсталация99.66 кWр”

в УПИ І-159-„За нискоетажно жилищно
строи-телство”, кв. 29 по плана на
с. Старо село, община Сливен

№ 463от05.12.2022г.

„Фотоволтаична инсталация99.66 кWр”

в УПИ І-159-„За нискоетажно жилищно
строи-телство”, кв. 29 по плана на
с. Старо село, община Сливен

№464от05.12.2022г.

„Автосервиз”

в УПИ ХІІ-125-„За автосервиз”, кв. 10
по плана с. Стара река, община Сливен

Въведен в експлоатация

