№ 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,
„Преустройство и разделяне на съществуващи
жилища”

№ 3 от 05. 01. 2018 год.
№ 4 от 11. 01. 2018 г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

№ 5 от 11. 01. 2018г.

„Работилница за разфасоване и пакетиране на
хранителни продукти - преустройство на
съществуващ магазин”,

№ 6 от 16. 01. 2018 г.

“Текущ ремонт на съществуваща сграда”

№ 7 от 17. 01. 2018год.

,“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 на ЖК”Сини камъни” в гр.Сливен”,
„Магазин за хранителни стоки”

№ 8 от

18. 01. 2018 г.

№ 9 от 19. 01. 2018год.

„Вилна сграда”

№ 10 от 19. 01. 2018г.

„Жилищна сграда”

№ 11 от 19. 01. 2018г.

„Вилна сграда” и „Допълващо застрояване”

№ 12 от 24. 01. 2018 г.

„Административно битова сграда”

№ 13 от 25. 01. 2018 г.

“Жилищна сграда на два етажа с гараж” и „Ограда”

№ 14 от 26. 01. 2018г.
№ 15 от 26. 01. 2018г.

№ 16 от 26. 01. 2018г.
№ 17 от 26. 01. 2018г.

„Изграждане на депо за неопасни производствени
отпадъци на „Топлофикация-Сливен” ЕАД върху
източната секция на сгуроотвал”
„Рехабилитация, благоустрояване и обновяване на
обществени озеленени площи за широко ползване
и междублокови пространства в кв.”Република”
„Рехабилитация, благоустрояване и обновяване на
обществени озеленени площи за широко ползване
и междублокови пространства в кв.”Република”,
„Рехабилитация, благоустрояване и обновяване на
обществени озеленени площи за широко ползване

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 Иван Асен” № 5.
сграда с идентификатор 67338.524.125 по КК,
попадаща в УПИ ІІ-„За комплексно жилищно
строителство, КОО и благоустрояване”, кв.599 по
плана на гр.Сливен.
в УПИ VІ-133, кв. 12 по плана на с.Блатец, община
Сливен, отреден „За търговия, услуги и складова
дейност”
в УПИ ІІІ-3483, кв.265, местността „Андреева чешма”,
СО „Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.414.330 по КК
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
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
в: УПИ ІV-„За паркоустрояване и обществено
обслужване”, кв.330, УПИ І-„За жилищно строителство
и обществено обслужване”, кв.328 и югоизточната част
на УПИ І-„За жилищно строителство”, кв.332 по плана
на гр.Сливен
в УПИ І-„За жилищно строителство и читалище”, кв.327
по плана на гр.Сливен
в УПИ І-„За жилищно строителство”, кв.326 по плана на
гр.Сливен

№ 18 от 30. 01. 2018 г.
№ 19 от 30. 01. 2018год.

№ 20 от 30. 01. 2018год.

№ 21 от 30. 01. 2018год.
№ 22 от 30. 01. 2018 г.

и междублокови пространства в кв.”Република”
“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.4 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.5 на кв”Клуцохор” в гр.Сливен”
„Вилна сграда”
“Преустройство на комплекс от производствени
сгради в шивашки цех” и „Реконструкция на
съществуващ трафопост”

№ 23 от 02. 02. 2018г.

„Кошара” и „Фургон”

№ 24 от 05. 02. 2018г.

„Вилна сграда”

№ 25 от 05. 02. 2018г.

„Изместване на БКТП 20/0,4кV 1х400кVА от ПИ
67338.107.65 в ПИ 67338.107.67”;„Ел.кабели 20кV” за
захранване на БКТП.
„Склад/навес за инвентар”

№ 26 от 08. 02. 2018 г.
№ 27 от 08. 02. 2018 г.

„Покрити паркоместа”

№ 28 от 08. 02. 2018год.

„Жилищна сграда”

№ 29 от 08. 02. 2018г.

„Жилищна сграда”

№ 30 от 08. 02. 2018год.

„Жилищни сгради” и „Допълващо застрояване”

№ 31 от 13. 02. 2018 год.

“Преустройство в жилищни на тавански помещения
на съществуваща жилищна сграда”
„Жилищна сграда” 67338.405.212 по КК

№ 32 от 14. 02. 2018г.
№ 33 от 14. 02. 2018 г.
№ 34 от 14. 02. 2018 г.
№ 35 от 14. 02. 2018 г.

„Кланичен пункт към животновъдна ферма пристройка и преустройство на съществуваща
сграда"
„Цех за преработка на мляко към животновъдна
ферма - преустройство на част от съществуваща
сграда"
„Гараж - навес”

в УПИ ІХ-41, в кв.85 по плана на кв.”Комлука”,
гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.502.41 по КК,
ул.”Работническа” №31
сграда с идентификатор 67338.542.26 по КК, попадаща
в УПИ І-„За комплексно жилищно строителство и
обществено обслужване”, кв.227 по плана на
кв.”Клуцохор” гр.Сливен.
”, сграда с идентификатор 67338.542.21 по КК,
попадаща в УПИ І-„За комплексно жилищно
строителствои подземни гаражи”, кв.229 по плана на
кв.”Клуцохор” на гр.Сливен.
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”
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
от ПИ 67338.107.65 в ПИ 67338.107.67” в м.”Чобанка”,
землище на гр.Сливен
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 67338.419.160 по КК
в имот с идентификатор 67338.515.79 по КК в кв.57 по
плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Гунчо войвода” №6.
в УПИ VІ-212 /стар 1670/, кв.53, местността „Андреева
чешма”, селищно образувание „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор
в ПИ № 196050 /бивш стопански двор/, землището на
с.Панаретовци, община Сливен, отреден „За
животновъдна ферма”
в ПИ № 196050 /бивш стопански двор/, землището на
с.Панаретовци, община Сливен, отреден „За
животновъдна ферма”
в УПИ ХІІІ-126, кв.16 по плана на с.Чокоба, община

№ 36 от 14. 02. 2018 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 37 от 19. 02. 2018г.

„Складова база за селскостопанска продукция и
малка дърводелска работилница”

№ 38 от 19. 02. 2018 г.
№ 39 от 20. 02. 2018 г.

„Покривна фотоволтаична централа с мощност до
30кW”
“Текущ ремонт на съществуващи сгради”

№ 40 от 20. 02. 2018 год.

“Пристройка към жилищна сграда”

№ 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.
№ 47 от 07. 03. 2018г.
№ 48 от 07. 03. 2018г.

„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
„Фотоволтаична централа до 30 кWр”
“Автомивка”
„Павилион за охрана”

№ 49 от 08. 03. 2018 г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

№ 50 от 08. 03. 2018 год.

“Eднофамилна жилищна сграда”

№ 51 от 08. 03. 2018год.

“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,
„Жилищна сграда”

№ 52 от 08. 03. 2018год.

№ 53 от 12. 03. 2018год.

Сливен
в УПИ ІV-163, кв.24 по плана на с.Желю войвода, общ.
Сливен
в ПИ с идентификатор 67338.53.37 по КК в местността
„Сливенски кър”, землище на гр.Сливен, преотреден за
„За складова база за собствена селскостопанска
продукция и техника”
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 ХХV-13 /стар пл.№ 1492/, кв.210 на кв.”Клуцохор”гр.Сливен, ул.„Солун” № 5.
в ПИ 281, кв.24 по плана на кв.„Комлука” - гр.Сливен,
ул.„Шейново” № 18, имот с идентификатор
67338.506.281 по КК.
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”
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
, 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
в ПИ с идентификатор 67338.302.215 по КК на
гр.Сливен и землището му, НТП „широколистна гора”,
местност „Бармука”, землище на гр.Сливен
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
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.
сграда с идентификатор 67338.532.5.1 по
попадаща в кв.116 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен.

КК,

в УПИ ХVІІІ-370, кв.24 по плана на с.Ковачите,

№ 54 от 12. 03. 2018год.

„Вилна сграда”

№ 55 от 12. 03. 2018год.

„Вилна сграда - пристройка”

№ 56 от 15. 03. 2018г.

„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,

№ 57 от 16. 03. 2018г.

№ 58 от 15. 03. 2018год.

№ 60 от 16. 03. 2018г.

“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”,
„Вилна сграда”

№ 61 от 16. 03. 2018г.

„Вилна сграда”

№ 62 от 16. 03. 2018 г.

„Жилищна сграда”, „Гараж” и „Барбекю”

№ 63 от 16. 03. 2018г.

„Жилищна сграда”

№ 64 от 16. 03. 2018 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 65 от 16. 03. 2018 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 66 от 23. 03. 2018г.

„Жилищна сграда”

№ 67 от 23. 03. 2018 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 59 от 16. 03. 2018год.

№ 68 от 23. 03. 2018г.

„Ограда”

№ 69 от 23. 03. 2018 г.

„Механична работилница за метални изделия преустройство на съществуваща сграда”

№ 70 от 26. 03. 2018 год.

“Ремонт на съществуваща ажурна ограда”

№ 71 от 28. 03. 2018г.

“Складова сграда с офисна част”

общ.Сливен, ПИ с идентификатор 37530.501.370 по КК
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
в УПИ ІІІ-2507, кв.285, местността „Лозарски връх”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.419.87 по КК
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.
в УПИ І-3457, кв.266, местността „Сухата чешма”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.414.69 по КК
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
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
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.
в кв.„Дебелата кория”, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.464.27 по КК, с отреждане за „За
производствена и складова дейност”
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-

№ 72 от 29. 03. 2018 г.

„Жилищна сграда” и „Гараж”

№ 73 от 29. 03. 2018 год.

„Жилищна сграда”

№ 74 от 29. 03. 2018 г.

„Вилна сграда”

№ 75 от 29. 03. 2018 г.

„Гараж”

№ 76 от 29. 03. 2018 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 77 от 29. 03. 2018 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 78 от 30. 03. 2018 год.

“Eднофамилна жилищна сграда”

№ 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”
„Вилна сграда”

№ 81 от 03. 04. 2018год.
№ 82 от 03. 04. 2018 год.
№ 83 от 03. 04. 2018 год.

“Преустройство в регионален училищен център по
БДП
на съществуващи помещения в ХІ-то
СУ”Константин Константинов“,
“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.
№ 87 от 05. 04. 2018г.

„Рекламно-информационен елемент”
„Рекламно-информационен елемент”

№ 88 от 05. 04. 2018г.

„Рекламно-информационен елемент”

№ 89 от 10. 04. 2018 г.

„Гараж”

№ 90 от 10. 04. 2018г.

„Вилна сграда - пристройка и надстройка”

№ 91 от 12. 04. 2018год.

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”,
„Вилна сграда”

№ 92 от 18. 04. 2018г.

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
в УПИ VІІІ-164, кв.29 по плана на с.Малко Чочовени,
община Сливен
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
в НУПИ 6859, кв.324, местността „Моллова гора”, СО
„Изгрев”, землището на гр.Сливен - урбанизирана
територия, ПИ с идентификатор 67338.409.245 по КК
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
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
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.
“ 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”,

№ 93 от 18. 04. 2018 г.

„Жилищна сграда”

№ 94 от 18. 04. 2018г.

“Ограда”

№ 95 от 19. 04. 2018год.

“Пристройка към съществуваща жилищна сграда” в

№ 96 от 23. 04. 2018год.

№ 97 от 25. 04. 2018год.

“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”,
„Ограда”

№ 98 от 25. 04. 2018 г.

„Навес - покрито паркомясто”

№ 99 от 25. 04. 2018 г.

„Стопанска постройка”

№ 100 от 25. 04. 2018г.

№ 101 от 25. 04. 2018 г.
№102 от 27. 04. 2018 г.

„Офис контейнер за охраната”

„Реконструкция на ограда”

№ 103 от 27. 04. 2018г.

„Пристройка към смесен магазин за хранителни и
нехранителни стоки - производство и реализация
на място”
„Вилна сграда”

№ 104 от 27. 04. 2018 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 105 от 30. 04. 2018г.

”Базова станция SLV0114.A001 „Yazaki” с честотен
обхват 900MHz” на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД

№ 106 от 30. 04. 2018 г.
№ 107 от 02. 05. 2018г.

Изграждане на кабелна мрежа за оптична
свързаност на пет базови станции на „Теленор
България“ЕАД”
„Жилищна сграда”

№ 108 от 02. 05. 2018г.

„Жилищна сграда”

№ 109 от 03. 05. 2018г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW

№ 110 от 08. 05. 2018 г.

„Преустройство с обособяване на два търговски
обекта в съществуващо помещение”,

№ 111 от 08. 05. 2018г.

„Павилион за бръснар/фризьор” в УПИ ІІ-302, кв.47
по плана на кв.”Комлука”- гр.Сливен

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
на УПИ VІІІ-82,кв.484,кв.”Даме Груев”,гр.Сливен,ПИ с
идентификатор 67338.563.82 по КК
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
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 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 VІ-111, 112 в кв.696 по плана на кв.”Комлука”,
гр.Сливен, ул.”Великокняжевска” № 103
в УПИ VІІ-9293, кв.251, местността „Лозарски връх”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.418.34 по КК
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.
“” в регулационните граници на гр. Сливен.
в УПИ Х, кв.76 по плана на с.Самуилово, община
Сливен
в УПИ ХІ-81, кв.16 по плана на с.Малко Чочовени,
община Сливен
” 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 плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Криволак” №7.

№ 112 от 10. 05. 2018г.

„Система за добив на топлинна и електрическа
енергия за собствени нужди”

№ 113 от 10. 05. 2018г.

„Вилна сграда”

№ 114 от 10. 05. 2018 г.

„Навес - покрито паркомясто”

№ 115 от 10. 05. 2018 г.

“Средноетажна жилищна сграда с магазини”

№ 116 от 11. 05. 2018г.

„Вилна сграда - пристройка”

№ 117 от 11. 05. 2018г.
№ 119 от 11. 05. 2018г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”
„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 118 от 11. 05. 2018г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 120 от 14. 05. 2018г.

„Еднофамилна жилищна сграда”

№ 121 от 14. 05. 2018 г.

“Жилищна сграда на три етажа”

№ 122 от 14. 05. 2018 г.
№ 123 от 15. 05. 2018г.
№ 124 от 15. 05. 2018г.
№ 125 от 17. 05. 2018 г.

„БКТП 20кV/0,4кV, 1х800кVА”, „Кабели 20кV” и
„Кабел 1кV”
“Физкултурен салон, съвместяващ и
общоучилищни мероприятия”
“Еднофамилна жилищна сграда с магазин”

№ 126 от 17. 05. 2018 г.

“Изграждане на кабелна мрежа за оптична
свързаност на базова станция на „Теленор
България“ЕАД”
“Пристройка и надстройка на жилищна сграда”

№ 127 от 18. 05. 2018г.

„Жилищна сграда”

№ 128 от 18. 05. 2018г.

„Дестилерия за производство и преработка на
етерично-маслени и медицински култури” – етапно
изграждане
„Сенник над лятна търговска площ към заведение
за обществено хранене”,

№ 129 от 21. 05. 2018 г.
№ 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”,

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.
в УПИ ІІІ-6594, кв.479, местността „Моллова гора”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.408.31 по КК
в УПИ VІІІ-1296, кв.27, м.„Градището”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.403.333 по КК
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.
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
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
в УПИ І – „За училище”, кв.480 по плана на кв.”Даме
Груев”, гр.Сливен
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
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.
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

№ 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”

№ 137 от 28. 05. 2018г.

„Жилищна сграда”

№ 138 от 28. 05. 2018 г.

“Ремонт на съществуваща ограда”

№ 139 от 30. 05. 2018 г.

“Ограда”

№ 140 от 30. 05. 2018 г.

„Второстепенна постройка от допълващото
застрояване – склад/навес за отоплителни
материали и инвентар”
“Покрити паркоместа”

№ 141 от 31. 05. 2018 г.
№ 142 от 31. 05. 2018 г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

№ 143 от 31. 05. 2018г.

„Павилион за охраната”

№ 144 от 04. 06. 2018г.

№ 145 от 06. 06. 2018г.

“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”,
„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 146 от 06. 06. 2018 г.

„Гараж със склад”

№ 147 от 06. 06. 2018 г.

„Гараж за леки автомобили”

№ 148 от 06. 06. 2018 г.

№ 150 от 06. 06. 2018 г.

“Изграждане на кабелна мрежа за оптична
свързаност на базова станция на „Теленор
България“ЕАД”
„Покривна фотоволтаична централа с мощност до
30кW”
“Медицински център”

№ 151 от 06. 06. 2018 г.

“Жилищна сграда на три етажа

№ 149 от 06. 06. 2018г.

№ 152 от 07. 06. 2018 г.

“Ограда”

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.
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.
в УПИ VІ-133, кв.454 на кв.”Ново село”, гр.Сливен,
ул.”Пушкин” №35
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.

№ 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.

„Преустройство на съществуващи помещения в
жилища”

№ 156 от 08. 06. 2018г.

“Жилищна сграда с магазин и офис”

№ 157 от 11. 06. 2018г.

“Търговски център - eдноетажна сграда с обекти за
търговия и обществено обслужване”

№ 158 от 11. 06. 2018 г.

„Преустройство и промяна предназначението на
съществуващ магазин в гараж”

№ 158 от 11. 06. 2018 г.

„Преустройство и промяна предназначението на
съществуващ магазин в гараж”

№ 159 от 12. 06. 2018 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 160 от 12. 06. 2018 г.

„Жилищна сграда”

№ 161 от 12. 06. 2018 г.

„Разширение на семеен хотел - преустройство на
съществуващи сгради"

№ 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.

“База за техническо обслужване, подръжка на
автомобили и ремонтни работилници”
„Жилищна сграда”
„Ограда”

№ 167 от 19. 06. 2018г.

„Ограда”

№ 168 от 19. 06. 2017г.

„Ограда”

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
Кадастралната карта
в УПИ ХІ – „За търговски център, кантори, фирмени
магазини и хотел-ресторант”, кв.35 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.604.11 по Кадастралната карта
в УПИ ІХ-64, кв.16 на гр.Сливен, кв.”Речица”,
ул.”Възраждане” №53, обект с идентификатор
67338.703.64.5 по КК.
в УПИ ІХ-64, кв.16 на гр.Сливен, кв.”Речица”,
ул.”Възраждане” №53, обект с идентификатор
67338.703.64.5 по КК.
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
в УПИ ІV-1757,9623, кв.38, местност „Среди дол”,
СО„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.404.438
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
в УПИ ІХ-2592, кв.292, м.„Лозарски връх” /„Погребите”/,
в регулационните граници на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.419.180 по КК
на УПИ І-3457, кв.266, местн. „Сухата чешма”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.414.69 по КК
на УПИ ХІІ-3958, кв.293, местността „Лозарски връх” в
регулационните граници на гр.Сливен ПИ с
идентификатор 67338.419.143 по КК
на ПИ № 019017, местността „Драката” в землището на
с.Самуилово, община Сливен, преотреден за „Цех за
пакетиране на фуражи”

№ 169 от 19. 06. 2018 г.

„Открита естрада”

№ 170 от 20. 06. 2018 г.

“Ремонт на покрив”

№ 171 от 20. 06. 2018г.

“Предприятие за производство на имитиращи
(сирене) продукти”

№ 172 от 21. 06. 2018 г.

“Изграждане на вътрешносграден оптичен кабел за
свързаност”

№ 173 от 22. 06. 2018г.

Сенник с метална конструкция, покрита с ондуин и
оформяща плоския покрив като покрита тераса на
съществуваща сграда за обществено обслужване

№ 174 от 22. 06. 2018г.

Сенник с метална конструкция, покрита с термопанели,
над лятна търговска площ към съществуващо
заведение за хранене и развлечение,

№ 175 от 22. 06. 2018г.

“Преустройство с промяна предназначението на
част от търговски център”

№ 176 от 26. 06. 2018 г.

№ 178 от 28. 06. 2018 г.

“Преустройство и разширение на помещение за
инкасо и търговия към бензиностанция и
газстанция”
временен преместваем обект за бързо хранене тип
„скара бира” към основното предназначение на
имота „за търговия и обществено обслужване” –
павилион с площ до 20кв.м и сенник пред него
„Цех за производство на оцет”

№ 179 от 28. 06. 2018 г.

„Гараж” и „Склад за инвентар”

№ 180 от 28. 06. 2018г.

“Защитено жилище
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.

„БКТП 20кV/0,4кV 1х800кVА”, „Кабел 20кV” и „Кабели
1кV”
„Ограда”

№ 177 от 27. 06. 2018г.

№ 185 от 06. 07. 2018г.
№ 186 от 06. 07. 2018г.
№ 187 от 06. 07. 2018 г.

за

лица

с

умствена

„Магазин за хранителни стоки и кафе-аперитив пристройка към жилищна сграда”
„Гараж със склад”

в УПИ ІІІ-за фурна, кв.33 по плана на 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 КК на гр.Сливен
в УПИ ХІ, кв.10а по плана на Промишлена зона-запад
на гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.601.245 по
КК
в УПИ II, кв.159 по плана на ЦГЧ , гр. Сливен, ул.“ Цар
Самуил“ №1, сграда с идентификатор 67338.531.107.2
по КК
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, съгласно
представено конструктивно становище.
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 съгласно
одобрено конструктивно становище от специалистите
при Община Сливен.
в УПИ І-„За обществено обслужване”, кв.737 /стар
139Е/ по плана на ЦГЧ на гр.Сливен, сграда с
идентификатор 67338.534.57.1 по КК на гр.Сливен
в УПИ ХVІІІ–„За трафопост, бензиностанция и
газстанция”, кв.381 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен.
на УПИ VІІІ в кв.34 по плана на Промишлена зона на
гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.604.107
в УПИ ХІІІ-338, кв.38 по плана на с.Драгоданово,
община Сливен, отреден „За винарска изба”
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
на УПИ ХХ-513, кв.40, местността „Селището”, СО
„Селището”, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.441.467 по КК
в УПИ ХV-404, кв.6 по плана на с.Чинтулово, община
Сливен, ПИ с 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

№ 188 от 10. 07. 2018 г.

„Преустройство с обособяване на два офиса в
съществуващо помещение”,

№ 189 от 10. 07. 2018 г.

„Покривна фотоволтаична централа с мощност до
30кW”
„Разливна кухня към заведение за хранене преустройство на съществуващо помещение”

№ 190 от 10. 07. 2018 г.
№ 191 от 10. 07. 2018 г.

„Жилищна сграда”

№ 192 от 10. 07. 2018г.
№ 193 от 11. 07. 2018г.

„Дестилерия за производство и преработка на
етерично-маслени и медицински култури” – етапно
изграждане,
„Вилна сграда за сезонно ползване”

№ 194 от 11. 07. 2018г.

„Жилищна сграда”

№ 195 от 11. 07. 2018г.

„Павилион за охрана”

№ 196 от 12. 07. 2018г.

„Павилион за офис/охрана”

№ 197 от 12. 07. 2018 г.

“Гараж”

№ 198 от 13. 07. 2018г.

„Преустройство за бирария на съществуващи
помещения”,.

№ 199 от 13. 07. 2018г.

„Контейнер за офис”

№ 200 от 16. 07. 2018год.

“Хладилна база за съхранение, разфасоване и
експедиция на млечни продукти”
“Хладилна камера” към „Предприятие за месодобив
и месопреработване”
“Разширение на автоцентър за гуми”

№ 201 от 18. 07. 2018г.
№ 202 от 18. 07. 2018г.
№ 203 от 20. 07. 2018год.

„Преустройство на съществуващо жилище за
нежилищни нужди

№ 204 от 25. 07. 2018г.

“Пристройка към сграда в строеж за нуждите на
покрит паркинг”

№ 205 от 25. 07. 2018г.
№ 206 от 30. 07. 2018 г.

„Жилищна сграда”
“Ограда”

№ 207 от 30.07.2018год.

“Преустройство на съществуващи самостоятелни

КК
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
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.
в УПИ ХІХ-137, кв.22 по плана на с.Мечкарево, общ.
Сливен, ПИ с идентификатор 47980.501.137 по КК
в УПИ ІІ кв.55 по плана на с.Желю войвода, община
Сливен
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
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 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
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
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
”, 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
в УПИ ХІІІ-2534, кв.289, м.”Лозарски връх”, СО”Изгрев”,
землище на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.419.18 по КК
в УПИ ІІІ, кв.36 по плана на с.Струпец, 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” № 13
в УПИ ІІ–„За жилищна сграда и магазин”, кв.527 по

обекти в бистро”
№ 208 от 30. 07. 2018 г.

“Автомивка на самообслужване”

№ 209 от 31. 07. 2018 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 210 от 31. 07. 2018 г.
№ 211 от 31. 07. 2018г.

„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.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 215 от 31. 07. 2018 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 216 от 06. 08. 2018 г.

„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.
№ 219 от 06. 08. 2018г.

„Нов корпус за образователни нужди”
„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“
“Пристройка към съществуваща жилищна сграда”

№ 223 от 07. 08. 2018 г.
№ 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”
„Преустройство на съществуващо жилище за
нежилищни нужди”,

№ 227 от 08. 08. 2018год.

№ 228 от 08. 08. 2018г.

“Пристройка на два съществуващи търговски
обекта и промяна предназначението на част от

плана на ЦГЧ, гр.Сливен, бул.”Братя Миладинови”
№23.
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.
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
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
в УПИ І - „За пазар за зеленчуци и плодове”, кв.93 по
плана на кв.”Речица”, гр.Сливен, имот с

№ 229 от 08. 08. 2018г.

магазин за нехранителни стоки”
„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.

„Преустройство на съществуващ търговски обект в
офис и магазин за промишлени стоки”,.

№ 234 от 08. 08. 2018 г.

“Жилищна сграда на два етажа”

№ 235 от 13. 08. 2018г.

№ 237 от 13. 08. 2018 г.

Преместваем обект - навес за спирка на масовия
градския транспорт
“Гараж за два електрокара – пристройка на
едноетажна производствена сграда”
“Ажурна ограда”

№ 238 от 14. 08. 2018 г.

„Гараж със склад”

№ 239 от 15. 08. 2018 г.
№ 240 от 17. 08. 2018г.

„Открита спортна площадка - реконструкция на
съществуващо асфалтово покритие”
„Жилищна сграда”

№ 241 от 17. 08. 2018 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 242 от 17. 08. 2018 г.

„Селскостопанска сграда и навес”

№ 243 от 17. 08. 2018г.

„Склад-навес за отоплителни материали и
инвентар”

№ 244 от 17. 08. 2018 г.

„Свинеферма - пристройка с преустройство”

№ 245 от 20. 08. 2018г.

„Жилищна сграда”

№ 246 от 20. 08. 2018г.

„Селскостопански постройки – склад/навес”

№ 247 от 22. 08. 2018г.

“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”

№ 236 от 13. 08. 2018г.

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 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
на УПИ VІ-257,258, кв.681 по плана на кв.”Ново селоизток”, гр.Сливен, имоти с идентификатори
67338.522.257 и 67338.522.258 по КК на гр.Сливен.
обект с идентификатор 67338.551.70.1.61 по КК,
попадащ в УПИ І-„За комплексно жилищно
строителство и подземни гаражи”, кв.300 по плана на
ЦГЧ - гр.Сливен, 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 КК.
в УПИ І, кв.478 по плана на кв.”Даме Груев”, гр.Сливен
в УПИ ІV-„За текстилна промишленост”, кв.26 по плана
на Промишлена зона, гр.Сливен.
на УПИ ХІV-248, кв.110 по плана на ЦГЧ-гр.Сливен,
ул.”Антим І” № 20а, имот с идентификатор
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”
№2.
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
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 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”
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
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.

№ 248 от 22. 08. 2018г.

№ 249 от 23. 08. 2018г.

“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”
“Склад за инвентар”

№ 250 от 28. 08. 2018 г.

„Навес”.

№ 251 от 28. 08. 2018г.

„Перално стопанство” – първи етап от обект
„Перално стопанство и кухня за кетъринг”
”Преустройство на базова станция № SLV0128.А000,
„KAUFLAND SLIVEN 2” на „А1 България”

№ 252 от 28.08.2018г.

№ 253 от 29. 08. 2018г.

”Преустройство на базова станция № SLV0082.А001,
„Кауфланд Сливен” на „А1 България”

№ 254 от 29. 08. 2018г.

”Преустройство на базова станция № SLV0020.А004
„Melnitzata” на „А1 България”

№ 255 от 30. 08. 2018 г.
№ 256 от 30. 08. 2018 г.
№ 257 от 30. 08. 2018 г.

„Автосервиз”
„Гараж със склад”
„Гараж за два автомобила”

№ 258 от 30. 08. 2018 г.

„Жилищна сграда”

№ 259 от 31. 08. 2018г.

„Жилищна сграда”

№ 260 от 31. 08. 2018год.

“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 ул.”Елисавета Багряна” в гр.Сливен,
”Приемо-предавателна станция за глас и/или данни
на „БТК”ЕАД – ВS3552 А „MELKO_SLIVEN”
“Автосервиз”

№ 261 от 31. 08. 2018г.
№ 262 от 31. 08. 2018г.

№ 263 от 03. 09. 2018г.

„Покривна фотоволтаична централа с мощност до
30кW”

№ 264 от 04. 09. 2018 г.

„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

№ 265 от 05. 09. 2018г.

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
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
в УПИ V-240, кв.4 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.601.240 по КК
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
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 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”.
сграда с идентификатор 67338.514. 185 по КК,
попадаща в кв.114 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен.

върху сграда с идентификатор 67338.605.43.37 по КК, в
УПИ ІІІ, кв.29 на Промишлена зона, гр.Сливен.
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
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.
пред лицето на УПИ І - „За хотел” в кв.143 по плана
на ЦГЧ - гр.Сливен, бул.”Цар Освободител” №6
в УПИ І-„За КЖС и подземни гаражи”, кв.229 на
кв.”Клуцохор” - гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.542.19 по КК.

№ 266 от 05 . 09. 2018г.
№ 267 от 05. 09. 2018год.

№ 268 от 05. 09. 2018 г.

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”
“Преустройство на съществуващи помещение в
Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/

№ 269 от 10. 09. 2018 г.

„Преустройство на съществуващи офиси в
жилища”

№ 270 от 10. 09. 2018 г.

“Сграда за търговия – реконструкция и пристройка
на съществуващ търговски обект”,

№ 271 от 11. 09. 2018 г.

“Пътна връзка с бул.”Самуиловско шосе”

№ 272 от 11. 09. 2018 г.

“Хладилна база за съхранение, разфасоване и
експедиция на млечни продукти”
„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.
„Преустройство и промяна предназначението на
съществуващи помещения в игрална зала за
хазартни игри”,

№ 273 от 14. 09. 2018 г.

№ 274 от 17. 09. 2018 г.
№ 275 от 18. 09. 2018 г.

№ 276 от 19. 09. 2018г.

„Фотоволтаична централа до 30кW”

№ 277 от 19. 09. 2018г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 278 от 19. 09. 2018 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 279 от 19. 09. 2018г.

„Ограда”

№ 280 от 19. 09. 2018г.

„Ограда”

№ 281 от 20. 09. 2018 г.

“Агроаптека и склад за резервни части - пристройка
към съществуваща сграда от основното
застрояване”

в УПИ І-94, кв.10 по плана на с.Старо село, община
Сливен
“, сграда с идентификатор 67338.517.82 по КК,
попадаща в кв.343 по плана на кв.”Кольо Фичето”,
гр.Сливен.
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.
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”.
на УПИ LII и УПИ LX в кв.14 по плана на
”Промишлена зона”, гр.Сливен.
в УПИ ІІ-430, кв.19, по плана на кв.”Речица”, гр.Сливен,
имот с идентификатор 67388.703.430 по КК.
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, търговия и
услуги, ресторант”, кв.316 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Славянска” №3.
в УПИ ІІ-151, кв.34 по плана на с.Калояново,община
Сливен
в УПИ ХХ-198, кв.13 по плана на с.Ковачите 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.

№ 282 от 25. 09. 2018г.

„Рекламно-информационен елемент”

№ 283 от 26. 09. 2018 г.

„Хладилен сектор към цех за добиване на месо пристройка с преустройство”
„Разширение на плетачен цех - пристройки с
преустройство”

№ 284 от 26. 09. 2018 г.
№ 285 от 26. 09. 2018г.

„Жилищна сграда”

№ 286 от 27. 09. 2018 г.

“Средноетажна жилищна сграда”

№ 287 от 01. 10. 2018г.

“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”
“Преустройство на етаж от съществуваща жилищна
сграда”,

№ 288 от 01. 10. 2018г.

№ 289 от 01. 10. 2018 г.
№ 290 от 01. 10. 2018г.

№ 291 от 04. 10. 2018 г.

“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.79 на кв.”Стоян Заимов”
„БКТП 20кV/0,4кV 1х800кVА”, „Кабели 20кV” и
„Кабели 1кV”.

№ 292 от 04. 10. 2018 г.

„БКТП 20кV/0,4кV 1х800кVА”, „Кабел 20кV” и „Кабели
1кV

№ 293 от 04. 10. 2018год.

“Ограда”

№ 294 от 04. 10. 2018год.

№ 295 от 05. 10. 2018 г.

“Изпълнение на мерки по енергийна ефективност
във връзка с реализиране на национална програма
за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради на територията на община Сливенбл.26 на ЖК”Сини камъни” гр.Сливен.
„Фотоволтаична централа до 30 кWр””

№ 296 от 05. 10. 201од.
№ 297 от 09. 10. 2018 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”
„Покривна фотоволтаична централа до 5 кW”

№ 298 от 09. 10. 2018г.

“Текущ ремонт на сграда”

в УПИ ІІІ кв.501 по плана на кв.„Даме Груев”,
гр.Сливен
в ПИ № 056014, местността „Стопански двор”,
землището на с.Гергевец, община Сливен
в УПИ ІV, кв.26 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, с предназначение „За текстилна
промишленост”
в УПИ ІІ, кв.39 по плана на с.Чинтулово, община
Сливен, ПИ с идентификатор 81387.5.12 по КК
в УПИ VІ-69, кв.129, по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Капитан Мамарчев” №5, имот с идентификатор
67338.513.69 по КК.
в УПИ І-„За КЖС, КОО, благоустрояване и гаражи”,
кв.620 на кв.”Дружба” - гр.Сливен.

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.
в УПИ І-„За жилищно строителство и пазар”, кв.704 по
плана на кв.”Стоян Заимов ”, гр.Сливен.

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.
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”,
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
в УПИ VІІІ-1296, кв.27, местността „Градището”, СО
„Изгрев”, землище гр.Сливен - урбанизирана
територия, ПИ с идентификатор 67338.403.333 по КК
– 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

№ 299 от 09. 10. 2018г.

„Укрепване на свлачище”

№ 300 от 10. 10. 2018 г.

“Средноетажна жилищна сграда”

№ 301 от 10. 10. 2018г.

„Жилищна сграда”

№ 302 от 10. 10. 2018г.

„Жилищна сграда - надстройка с преустройство”

№ 303 от 11. 10. 2018г.

„Жилищна сграда - надстройка с преустройство”

№ 304 от 12. 10. 2018 г.

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

№ 305 от 15. 10. 2018 г.

„КТП 20/0,4кV - 2х630кVА”

№ 306 от 17. 10. 2018 г.
№ 308 от 17. 10. 2018г.

„Жилищна сграда” и „Покрито паркомясто”
„Фотоволтаична централа до 30кW”

№309 от 17. 10. 2018г.

„Фотоволтаична централа до 30кW”

№ 310 от 17.10. 2018г.

„Ученическо общежитие на НХГ”Д.Добрович

№ 311 от 17. 10. 2018 г.

„Разширение гробищен парк - гр.Сливен, масиви от
17 до 43”, етапно изграждане.
„Преустройство на съществуващо ателие в
жилище”

№ 312 от 18. 10. 2018год.
№ 313 от 22. 10. 2018г.

„Жилищна сграда - надстройка с преустройство”

№ 314 от 23.10.2018год.

“Пристройка и надстройка на съществуваща
жилищна сграда”

№ 315 от 23. 10. 2018г.

„Ограда”

№ 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.

„Автоматична пожаронаблюдателна станция”

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 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
кв.„Комлука”,гр.Сливен
в ПИ 15 от УПИ І - “За жилищно строителство и
търговия”, кв.291 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Лъдженска” №1-А, обект с
идентификатор67338.549.27.1.15 по КК.
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”
”, в УПИ ІІ-“За училище”, кв.444 по плана на кв.”Ново
село”, гр.Сливен
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
67338.543.135 по КК.
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.
между УПИ VІІ и VІ в кв.486 по плана на кв.„Даме
Груев”, гр.Сливен
в НУПИ 3533, кв.264, местността „Гюргюнлюка”, СО
„Изгрев”, землището на гр.Сливен - урбанизирана
територия, ПИ с идентификатор 67338.414.131 по КК
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 землището с.Бяла,

№ 321 от 30.10. 2018г.
№ 322 от 30. 10. 2018 г.

„Въвеждане на мерки за достъпност на спирките от
МГОТ” - 143 бр. спирки на територията на гр.Сливен
“Ажурна ограда”

№ 323 от 01. 11. 2018 г.

„Склад и навес”

№ 324 от 01. 11. 2018год.

№ 325 от 05. 11. 2018 г.

“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”
„Навес за селскостопанска техника”

№ 326 от 05. 11. 2018 г.

„Гараж”

№ 327 от 05. 11.2018г.

„Жилищна сграда” и „Ограда”

№ 328 от 08. 11. 2018год.

„Преустройство на съществуващ търговски обект в
гараж”,

№ 329 от 09. 11. 2018 г.

„Заведение за бързо хранене - пристройка към
шивашка фабрика „АФФЕКТ”
„Двуетажна пристройка към шивашка фабрика
„АФФЕКТ”
„Навес за крави"

№ 330 от 09. 11. 2018 г.
№ 331 от 09. 11. 2018 г.
№ 332 от 12. 11. 2018 г.

“Изграждане на вътрешносграден оптичен кабел за
свързаност”

№ 333 от 16 .11. 2018 г.

„Едноскатна дървена покривна конструкция над
съществуващи гаражни клетки
„Еднофамилна жилищна сграда”

№ 334 от 16. 11. 2018г.
№ 335 от 21. 11. 2018г.

№ 336 от 21. 11. 2018 г.
№ 337 от 22. 11. 2018од.

“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 вх. А,Б и В на кв.”Дружба”
“Преустройство на съществуващо таванско
помещение в жилище”,
„Заведение за бързо хранене”

№ 338 от 22. 11.2018г.

„Жилищна сграда с търговски обекти”

№ 339 от 22. 11. 2018г.

„Гараж”

№ 340 от 22. 11. 2018 г.

“Изграждане на подземна кабелна мрежа за оптична
свързаност на базова станция на „Теленор

община Сливен
на територията на гр.Сливен в терени общинска
собственост
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
сграда с идентификатори 67338.524.46 и 47 по КК,
попадаща в кв.594 по плана на ЖК”Сини камъни”,
гр.Сливен.
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.
в УПИ LІІ - „За производствена и складова дейност”,
кв.22а по плана на Промишлена зона, гр.Сливен
в УПИ LІІ - „За производствена и складова дейност”,
кв.22а по плана на Промишлена зона, гр. Сливен
в ПИ № 198039, местността „Стопански двор”,
землището на с.Глушник, община Сливен, отреден „За
кравеферма”
в сграда с идентификатор 67338. 508.157.4 по КК,
попадаща в УПИ III, кв.138 на кв.”Комлука” - гр.
Сливен, ул.“Павел Милюков“ №2,
в ПИ 213, кв.407 по плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен,
ул.”Братя Шкорпил” №2
в УПИ V-259, кв.681 по плана на кв.”Ново село-изток”гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.522.259 по КК.
, в УПИ І-„За КЖС, КОО и благо-устрояване”, кв.610 по
плана на кв.”Дружба” на гр.Сливен.

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

№ 341 от 22. 11. 2018г.

България“ЕАД”, находяща се в бл.12 - вх.Б,
“Кафе - аперитив”

№ 342 от 23. 11. 2018г.

„Жилищна сграда - двуфамилна”

№ 343 от 23. 11. 2018г.

„Жилищна сграда” 67338.419.276 по КК

№ 344

от 26. 11. 2018г.

„Жилищна сграда”

№ 345 от 26. 11. 2018г.

“Автосервиз, автомивка и пункт за годишни
технически прегледи”

№ 346 от 26. 11. 2018 г.

“Преустройство на съществуващи помещения в
нощен клуб”

№ 347 от 26. 11. 2018 г.

“Триетажна многофамилна жилищна сграда”

№ 348 от 26. 11. 2018год.

„Обособяване на два самостоятелни обекта в
съществуващ банков офис”,

№ 349 от 26. 11.2018г.

“Реконструкция и пристройка на съществуваща
жилищна сграда”
„Гараж със склад и офис” цех за разфасовка на
месо”.

№ 350 от 26. 11. 2018г.
№ 351 от 27. 11. 2018 г.

“Тераса към съществуващо жилище”,

№ 352 от 23. 11. 2018 г.
№ 353 от 27. 11. 2018г.

“Изграждане на подземна кабелна мрежа за
оптична свързаност на базова станция на „Теленор
България“ЕАД”
„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”

№ 358 от 04. 12. 2018 г.

“Сграда за търговия и обществено обслужване“

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
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
в УПИ ХІІ-„За кооперативен пазар”, кв.382 по плана на
кв. ”Ново село”, гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.528.391 по КК.
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.
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.
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.
в ПИ 67338.98.51 по КК с НТП „за хранително-вкусова
промишленост”, м.”Аркара коруч”, землище на
гр.Сливен, отреден „за
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 IV, кв.11 по плана на „Промишлена зона” ,
гр.Сливен
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.
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 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.

№ 359 от 06. 12. 2018 г.

„Гараж и покрито паркомясто”

№ 360 от 06. 12. 2018г.

„Жилищна сграда”

№ 361 от 06. 12. 2018г.

„Вилна сграда”

№ 362 от 06. 12. 2018 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 363 от 06. 12. 2018 г.
№ 364 от 13. 12. 2018г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 366 от 17. 12. 2018 г.

“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”

№ 367 от 17. 12. 2018 г.

“Пристройка към съществуваща автомивка”

№ 368 от 18. 12. 2018г.

„Склад за инвентар”

№ 369 от 18. 12. 2018 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 370 от 18. 12. 2018 г.

„Разширение на съществуваща кравеферма пристройка”
„Навес - покрито паркомясто и склад за инвентар”

№ 365 от 13. 12. 2018г.

№ 371 от 18. 12. 2018 г.
№ 372 от 20. 12. 2018г.

№ 375 от 28. 12. 2018г.

“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”
„Покривна фотоволтаична централа с мощност
5кW”
„Покривна фотоволтаична централа с мощност
5кW”
„Реконструкция мрежа НН от ТП„КЗС“

№ 376 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

№ 377 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

№ 373 от 20. 12. 2018 г.

№ 374 от 27. 12. 2018г.
№ 374 от 27. 12. 2018г.

в УПИ VІІ-57, кв.5 по плана на с.Биково, община
Сливен
в УПИ ХІІ-386, кв.25 по плана на с.Чинтулово, община
Сливен, ПИ с идентификатор 81387.501.386 по КК
в УПИ ІІІ-316 /стар 2481/, кв.288 по плана на местн.
„Лозарски връх”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.418.316 по КК
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
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
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 кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Роза Люксембург” №32.
в УПИ ІІІ-70, кв.433 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Роза Люксембург” №32.
в регулационните граници на с.Трапоклово, община
Сливен
в УПИ ІV-23, отреден „За обществено обслужване”,
кв.74 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.47 по КК
в УПИ VІІІ-23, отреден „За обществено обслужване”,
кв.74 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ

№ 378 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

№ 379 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

№ 380 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

№ 381 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

№ 382 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

№ 383 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

№ 384 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

№ 385 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

№ 386 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

№ 387 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

№ 388 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

№ 389 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

№ 390 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

№ 391 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

№ 392 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

№ 393 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

№ 394 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

№ 395 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

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
в УПИ Х-23, отреден „За обществено обслужване”,
кв.74 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.50 по КК
в УПИ ХІ-23, отреден „За обществено обслужване”,
кв.74 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.51 по КК
в УПИ ХІІ-23,24 отреден „За обществено обслужване”,
кв.74 по плана на Промишлена зона, 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
67338.606.53 по КК
в УПИ ХІІІ-24 отреден „За обществено обслужване”,
кв.74 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.54 по КК
в УПИ ХІV-24, отреден „За обществено обслужване”,
кв.74 по плана на Промишлена зона, 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
67338.606.56 по КК
в УПИ ХVІ-24, отреден „За обществено обслужване”,
кв.74 по плана на Промишлена зона, 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
67338.606.58 по КК
в УПИ ХVІІ-25, отреден „За обществено обслужване”,
кв.74 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.59 по КК
в УПИ ХVІІІ-25 отреден „За обществено обслужване”,
кв.74 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.60 по КК
в УПИ ХІХ-25, отреден „За обществено обслужване”,
кв.74 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.61 по КК
в УПИ ХХ-25,26 отреден „За обществено обслужване”,
кв.74 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.62 по КК
в УПИ VІІ-26, отреден „За обществено обслужване”,
кв.74 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.63 по КК
в УПИ ХХІ-26 отреден „За обществено обслужване”,
кв.74 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.64 по
в УПИ ХХІІ-26, отреден „За обществено обслужване”,
кв.74 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.65 по КК
в УПИ ХХІІІ-26 отреден „За обществено обслужване”,
кв.74 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ

№ 396 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

№ 397 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

№ 398 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

№ 399 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

№ 400 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

№ 401 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

№ 402 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

№ 403 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

№ 404 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

№ 405 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

№ 406 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

№ 407 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

№ 408 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

№ 409 от 31. 12. 2018г.

“Магазин за цветя и други нехранителни стоки”

67338.606.66 по КК
в УПИ ХХІV-26, отреден „За обществено обслужване”,
кв.74 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.67 по КК
в УПИ ХХV-26 отреден „За обществено обслужване”,
кв.74 по плана на Промишлена зона, 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
67338.606.69 по КК
в УПИ VІІІ-27 отреден „За обществено обслужване”,
кв.75 по плана на Промишлена зона, 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
67338.606.71 по КК
в УПИ Х-27 отреден „За обществено обслужване”,
кв.75 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.72 по КК
в УПИ ІV-30, отреден „За обществено обслужване”,
кв.75 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.73 по КК
в УПИ ХІ-30 отреден „За обществено обслужване”,
кв.75 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.74 по КК
в УПИ ХІІ-30, отреден „За обществено обслужване”,
кв.75 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.75
в УПИ ХІІІ-30,31 отреден „За обществено обслужване”,
кв.75 по плана на Промишлена зона, 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
67338.606.77 по КК
в УПИ ХІV-31 отреден „За обществено обслужване”,
кв.75 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.78 по КК
в УПИ ХV-31, отреден „За обществено обслужване”,
кв.75 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.79 по КК
в УПИ ХVІ-31 отреден „За обществено обслужване”,
кв.75 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.606.80 по КК

