
                                                                                                                                                       

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, 

ал.2 от ЗУТ, съобщава: 

С Решение №1327 от 27.09.2018г. Общински съвет – Сливен разрешава 

изработването на проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата 

инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за трасета 

на водопровод и ел.кабел от ПИ 049101, за захранване на ПИ 049105, отреден „За 

жилищни сгради, стопанска постройка и заведение за бързо хранене“ и преминаващи през 

ПИ 049101 с НТП „лозе“,  ПИ 049111 с НТП „лозе“ и ПИ 049112 с НТП „нива“, 

собственост на физически лица, всички в местността „Кьосурлука“,  з-ще с.Малко 

Чочовени, общ.Сливен, и одобрява задание за тяхното проектиране. 

С Решение №1328 от 27.09.2018г. Общински съвет – Сливен разрешава на 

„Полиол“ ООД, за своя сметка, изработването на проект за ПУП – парцеларен план за 

линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и 

селищните образувания за трасе на водопроводно отклонение от съществуващ 

водопровод, находящ се в регулационните граници на кв.Речица, гр.Сливен, до ПИ 

67338.800.1, местност „Драката“, землище кв.Речица, гр.Сливен, отреден за „За търговска 

и складова дейност“ и преминаващ през следните имоти: ПИ 67338.800.11, с НТП “ за 

селскостопански , горски, ведомствен път“ и ПИ 67338.800.10, с НТП “ за 

селскостопански , горски, ведомствен път“, общинска собственост, всички в землище 

кв.Речица, гр.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране. 

С Решение №1329 от 27.09.2018г. Общински съвет – Сливен разрешава 

изработването на проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата 

инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за трасе 

на въздушен електропровод НН от съществуващ стълб №10 на въздушна линия №3 на 

ТП“Нова махала“, находящ се в ПИ 000562, до северозападната граница на ПИ 201006, 

стопански двор, и преминаващо през поземлени имоти 000562 и 201103 с НТП „местен 

път“, общинска собственост, всички в местността „Сърта“, землище с.Желю войвода, 

общ.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране. 

С Решение №1330 от 27.09.2018г. Общински съвет – Сливен разрешава 

изработването на проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата 

инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания, за трасе 

на довеждащ водопровод от апаратна камера в ПИ 67338.302.170/язовир „Асеновец“/, 

землище гр.Сливен до северозападната регулационна граница на гр.Сливен, преминаващ 

през местностите „Боготово“, „Предела“, „Асеновско дефиле“, „Абланово“, „Добрев рът“ 

и „Манастирското“, землище гр.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране. 

С Решение №1331 от 27.09.2018г. Общински съвет – Сливен разрешава 

изработването на проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата 

инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания, за трасе 

на водопровод от разпределителна шахта в ПИ 67338.301.190, местност „Кешлика“, 

землище гр.Сливен до западната регулационна граница на гр.Сливен, преминаващ през 

ПИ 67338.301.190, НТП „иглолистна гора“, държавна собственост, местност „Кешлика“, 

землище гр.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране. 

 С Решение №1332 от 27.09.2018г. Общински съвет – Сливен разрешава 

изработването на проект за ПУП – План за застрояване за поземлен имот с проектен 

идентификатор 67338.437.416 в м-ст „Баш чардак”, землище гр.Сливен, с цел 

преотреждане на имота за „вилна сграда“ и одобрява задание за неговото проектиране. 

 С Решение №1333 от 27.09.2018г. Общински съвет – Сливен разрешава 

изработването на проект за ПУП – План за застрояване за поземлен имот 67338.301.225 в 

м-ст „Кешлика”, землище гр.Сливен, с цел преотреждане на имота за „ниско жилищно 

строителство“ и одобрява задание за неговото проектиране. 

 


