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 трасе
на ел.кабел 20 кV от БКТП „Трилистник“ в ПИ 67338.8.30,
м.Рамануша, з-ще гр.Сливен, до ПИ 68117.6.1 отреден „За
фотоволтаична система“, м.Кални кавак, з-ще с.Сотиря,
общ.Сливен и преминаващ през ПИ 67338.251.5, ПИ 67338.53.34 и
ПИ 67338.47.47 с НТП „за първостепенна улица“ и ПИ 67338.8.60,
ПИ 67338.8.58 и ПИ 67338.8.59 с НТП „за селскостопански,
горски, ведомствен път“, м.Рамануша, землище гр.Сливен и ПИ
68117.6.153 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“,
ПИ 68117.10.152 с НТП „за път от републиканската пътна мрежа“,
ПИ 68117.2.110 с НТП „пасище“ и ПИ 68117.7.300 с НТП „за
местен път“, землище с.Сотиря, общ.Сливен. На основание чл.128,
ал.5 ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ /бр.70 от 24.08.2021г./ 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 трасе
на ел.кабел 20 кV от ЖР стълб №22 в ПИ 67338.865.16, ВИ
„Речица“, ПС „Речица“ до нов БКТП в ПИ 67338.865.19 и
ел.кабели НН от нов БКТП в ПИ 67338.865.19 до ПИ 67338.865.19,
отреден „За кланица“ и ПИ 67338.865.573, отреден „За
месопреработвателно предприятие“ и преминаващи през ПИ
67338.865.16 с НТП „изоставена орна земя“, собственост на
юридическо лице, ПИ 67338.865.17 с НТП „за местен път“,
общинска собственост и ПИ 67338.865.24 с НТП „за път от
републиканската пътна мрежа“, държавна собственост, всички в
местност Кованлъка, землище гр.Сливен - кв.“Речица“. На
основание чл.128, ал.5 ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ /бр.70 от 24.08.2021г./ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.

