
                                                                                                                                                       

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект 

за ПУП – парцеларен план за линейните обекти  на техническата инфраструктура извън 

границите на населените места и селищните образувания за изграждане на водопровод за 

питейна вода от съществуващ водопровод в ПИ 30990.29.296 до ПИ 30990.29.325, 

представляващ двор за застрояване, отреден „За селскостопанска техника и инвентар с 

битова част“, местност ”Япраклий”, з-ще с.Злати войвода, общ.Сливен. Трасето със своя 

сервитут засяга ПИ 30990.29.296, 30990.29.289 и 30990.29.325 в същото землище. 

 На основание чл.128, ал.5 ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен 

вестник” /бр.45 от 14.06.2016г./ заинтересуваните лица могат да направят писмени 

възражения по проекта до общинската администрация. 

 

 

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект 

за ПУП – парцеларен план за линейните обекти  на техническата инфраструктура извън 

границите на населените места и селищните образувания за изграждане на ел.кабел НН-

1кV от ЕТ-ТЕПО в ПИ 30990.30.32, местност „Черкезица“, з-ще с.Злати войвода, за 

нуждите на помпена станция в ПИ 30990.66.38 и помпено стопанство в ПИ 30990.29.324, 

местност ”Япраклий”, з-ще с.Злати войвода, общ.Сливен. Трасето със своя сервитут засяга 

ПИ 30990.29.291, 30990.29.282, 30990.29.290, 30990.29.289, 30990.29.296, 30990.29.325, 

30990.29.324 и 30990.66.38 в същото землище. 

 На основание чл.128, ал.5 ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен 

вестник”/бр.45 от 14.06.2016г./  заинтересуваните лица могат да направят писмени 

възражения по проекта до общинската администрация. 

 

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект 

за ПУП–парцеларен план за линейните обекти  на техническата инфраструктура извън 

границите на населените места и селищните образувания за изграждане на обект: 

Подобект 20 „Пътен надлез на км 158+777“ в землището на гр.Кермен, общ.Сливен, 

област Сливен“, част от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – 

Бургас – Фаза 2“. Трасето засяга имоти, находящи се в местностите „Белемите“ и 

„Ханъмтарла“, землище гр.Кермен.  

Проектът е изложен в сградата на Община Сливен, ст.35. 

На основание чл.128, ал.5 ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен 

вестник”/бр.45 от 14.06.2016г./  заинтересуваните лица могат да направят писмени 

възражения по проекта до общинската администрация. 

 

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че във връзка с 

изграждане на обект: Подобект 20 „Пътен надлез на км 158+777“ в землището на 

гр.Кермен, общ.Сливен, област Сливен“, част от проект „Рехабилитация на железопътния 

участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“, е изработен проект за изменение на подробен 

устройствен план – план за регулация и застрояване за кв.65 и част от кв.114 по 

регулационен и застроителен план на гр.Кермен, общ.Сливен, като се променя уличната 

регулация от о.т.129 до о.т.130; отпада улица от о.т.126 до о.т.129; проектира се нова 

улица от о.т.129 до о.т.309, което води до промяна на регулационните граници на кв.65 и 

северозападната част на кв.114; отпадат УПИ І - 311 и УПИ ІІ - 311 в кв.65 и се образуват 

нови УПИ І - „За транспортна инфраструктура“ и УПИ ІІ-311 в същия квартал.  

Проектът е изложен в сградата на Община Сливен, ст.35.  

На основание чл.128, ал.5 ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението в “Държавен 

вестник”/бр.45 от 14.06.2016г./  заинтересуваните лица могат да направят писмени 

възражения по проекта до общинската администрация. 

 


