ОБЯВЛЕНИE
във връзка с чл.61, ал.3 от АПК,
по повод съобщение изх.№ОРД 03-353 от 22.05.2019г.
за издадена заповед №РД-15-1593 от 20.05.2019г. на
кмета на Община Сливен
Дирекция ”Устройство на територията” при Община Сливен, на
основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на:
1. гр.Сливен, ул.”Драган Цанков” №6, Урегулиран Поземлен Имот
/УПИ/ ІІ-181 в кв.147 по плана на ЦГЧ-гр.Сливен – съсобственост на :
апартамент 1 - съсобственост на: Зарка Колева Караиванова с
постоянен адрес: гр.Сливен, ул.”Драган Цанков” №6, ап.1 и настоящ адрес:
Великобритания
апартамент 2 и 13 - собственост на: Хати Велинова Петрова с
постоянен и настоящ адрес: гр.Враца, ул.”Втори юни” №111, ап.3
апартамент 3 - съсобственост на: Щилиян Йовчев Стоянов с
постоянен и настоящ адрес: гр.София, р-н „Подуяне”, ул.”Д-р Иван
Селимински” №10
апартамент 4 и 11 - съсобственост на: Божидар Петков Петков с
постоянен и настоящ адрес: гр.Бургас, ул.”Пробуда” №58, ет.2, ап.1
апартамент 6 - съсобственост на: Радка Михалева Петкова с
постоянен и настоящ адрес: гр.Сливен, ул.”Г.С.Раковски” №55А
апартамент 7 - съсобственост на: Димитър Анастасов Анастасов с
постоянен и настоящ адрес: гр.Сливен, пл.”Васил Левски” №7, вх.А, ап.3,
заинтересувани лица по чл.131 от ЗУТ.
Съобщението поставихме на видно място в Община Сливен и залепихме на
входната врата на Урегулиран Поземлен Имот /УПИ/ ІІ-181 в кв.147 по
плана на ЦГЧ-гр.Сливен, ул.”Драган Цанков” №6, с което обявихме на
заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, че със Заповед № РД-15-1593 от
20.05.2019г. на Кмета на Община Сливен е одобрено Частично изменение /ЧИ/
на Подробен устройствен план /ПУП/ в част план за регулация /ПР/ за обхвата
на Урегулирани Поземлени Имоти /УПИ/ ІV-184, УПИ V-185, УПИ VІІІ-182 и
УПИ ІІ-181 в кв.147 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, представляващи имоти с
исентификатори 67338.532.184, 67338.532.185, 67338.532.182 и 67338.532.181
по КК на гр.Сливен, като се променя регулационната граница между УПИ
VІІІ-182 и УПИ ІІ-181 и северозападната граница на УПИ V- 185, с
поставянето им по имотните такива, отпадат УПИ ІV-184, УПИ V-185 и УПИ
VІІІ-182 и се образува нов УПИ ІV-182, 184, 185, който обединява имоти
67338.532.184, 67338.532.185 и 67338.532.182 по КК.
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.

