ОБЯВЛЕНИE
във връзка с чл.61, ал.3 от АПК,
по повод съобщение изх.№ОРД 03-272 от 17.04.2019г.
за издадена заповед №РД-15-1088 от 16.04.2019г. на
кмета на Община Сливен
Дирекция ”Устройство на територията” при Община Сливен, на основание
чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на:
Поземлен Имот /ПИ/ 24, кв.281, по плана на ЦГЧ- гр.Сливен, бул.”Цар
Освободител” №22 – съсобственост на :
Пенка Атанасова Морунова - с постоянен адрес: гр.Пловдив, ул.”Иван
Вазов” №13 и настоящ адрес: гр.Пловдив, ул.”Петко Д.Петков” №49, ет.2
Поземлен Имот /ПИ/ 26, кв.281, по плана на ЦГЧ- гр.Сливен, ул.”Йордан
Кювлиев” №2 – съсобственост на :
Петя Панайотова Кераи - с постоянен адрес: гр.Сливен, ул.”Йордан
Кювлиев” №4 и настоящ адрес: УНГАРИЯ
Анелия Александрова Топалова - с постоянен и настоящ адрес:
гр.Сливен, ул.”Йордан Кювлиев” №4
Съобщението поставихме на видно място в Община Сливен и залепихме на
входната врата на Поземлен Имот /ПИ/ 24, кв.281, по плана на ЦГЧ- гр.Сливен,
бул.”Цар Освободител” №22 и на Поземлен Имот /ПИ/ 26, кв.281, по плана на ЦГЧгр.Сливен, ул.”Йордан Кювлиев” №2, с което обявихме на заинтересованите лица по
чл.131 от ЗУТ, че със Заповед № РД-15-1088 от 16.04.2019г. на Кмета на Община
Сливен е одобрено ЧИ на ПУП и РУП за Урегулиран Поземлен Имот /УПИ/ ІV-23,25,
кв.281 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, с предложение за промяна на устройствената зона
от нискоетажно жилищно строителство в смесена централна, като със задължителни
линии е определено основното и допълващо застрояване на един, вда и три етажа в
режим на свързано застрояване по ул.”Йордан Кювлиев” и на имотните граници на юг и
запад, като се предвижда покриване на съществуващи калкани в съседните имоти.
Лицата не могат да бъдат открити на постоянен и настоящ адрес, на които са
се регистрирали .
На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаването,
заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез общинската администрация
до Административен съд - Сливен.

