№ 1 от

05. 01. 2017г.

„Вилна сграда”

№ 2 от 06. 01. 2017г.

„Склад за готова продукция”, „Цех за
производство на капачки” и „Пристройка битови”

№ 3 от 10. 01. 2017 год.

“Преустройство на съществуващ обект в два
магазина за нехранителни стоки”
“Преустройство на съществуващо помещение
във физиотерапия към медицински център”

№ 4 от 12. 01. 2017 год.
№ 5 от 13. 01. 2017 год.
№ 6 от 13. 01. 2017 г.

“Преустройство в зала за фитнес на част от
подземен паркинг в жилищна сграда”
“Тераса към съществуващо жилище”

№ 7 от 16. 01. 2017 г.

„Сграда за подготовка, сортиране и съхранение
на плодове”

№ 8 от 16. 01. 2017 г.

„Жилищна сграда” и „Гараж”

№ 9 от 16. 01. 2017г.

„Жилищна сграда” и „Покрито паркомясто”

№ 10 от 18. 01. 2017г.

„Покривна фотоволтаична централа с мощност
5кW”

№ 11 от 20. 01. 2017г.

„Гладачен цех и склад - пристройка към
съществуващ плетачен цех”
“Преустройство на съществуващ подземен гараж
в магазин за промишлени стоки”
„Улично осветление на кв.„Стоян Заимов” на
гр.Сливен”,
„Административна и складова сграда на два
етажа”

№ 12 от 20. 01. 2017 г.
№ 13 от 23. 01. 2017г.
№ 14 от 23. 01. 2017г.
№ 15 от 24. 01. 2017г.

„Пристройка и надстройка на административнобитова сграда”

№ 16 от 24. 01. 2017г.
№ 17 от 25. 01. 2017 г.

„Магазин за хранителни стоки и закусвалня ремонт и преустройство на първи етаж от
административна сграда”
“Жилищна сграда на три етажа”

№ 18 от 27. 01. 2017г.

„Фотоволтаична инсталация 30 кWр”

№ 19 от 27. 01. 2017г.

„Покрит паркинг"

№ 20 от 27. 01. 2017г.

„Покрит паркинг"

№ 21 от 27. 01. 2017 г.

„Преустройство
и
животновъдна сграда"

№ 22 от 27. 01. 2017г.

„Учебна сграда и градина за спорт и отдих”

пристрояване

на

в УПИ VІІІ-2486, кв.287, местността „Лозарски връх”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.418.307 по КК
в УПИ ІІ -„За производствена и складова дейност”, кв.37
по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.605.182 по КК на гр.Сливен
в УПИ Х-63, кв.586 на ЖК„Сини камъни”, гр.Сливен,
обект с идентификатор 67338.523.63.1.20
в УПИ І-„За жилищно строителство и търговия”, кв.291
на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Лъдженска” №1, обект с
идентификатор 67338.549.31.1.20 по КК.
в УПИ VІІІ-„За жилищно строителство и КОО”, кв.552 по
плана на ЖК„Българка”, гр.Сливен.
находящо се в УПИ І – “За жилищно строителство”,
кв.326 по плана на кв.”Република”, гр.Сливен.
в УПИ ХХ-„За склад за селскостоп. продукция,
производствени дейности и модулна бензиностанция”,
кв.38, с.Малко Чочовени, общ.Сливен
в УПИ ХVІІ-360, кв.24 по плана на с.Ковачите, община
Сливен, ПИ с идентификатор 37530.501.360
в УПИ ХVІ-5345, кв.72, м. „Орта синур”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.406.383
в УПИ VІІІ-6635, кв.334 на кв.”Република”, гр.Сливен,
ул.”Поп Харитон” №14, имот с идентификатор
67338.516.271
в УПИ ІV -„За текстилна промишленост”, кв.26 по плана
на Промишлена зона, гр.Сливен.
в УПИ ІІ, кв.281 на ЦГЧ - гр.Сливен, бул.”Цар
Освободител” №14, сграда 67338.550.4.2
в регулационните граници на кв.кв.725 и 726 в
кв.”Стоян Заимов- север” на гр.Сливен.
в УПИ ХС -„За спедиторска дейност”, кв.21 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.603.381 по КК на гр.Сливен
в ПИ № 020015 /образуван от ПИ № № 020014 и
000371/ с НТП „За птицеферма”, м.„Султанка”, земл.
с.Панаретовци,
в ПИ № 026211 с НТП „Стопански двор”, м. „Мандрата”,
землището на с.Камен, община Сливен
в УПИ ІІ-1044, кв.25 по плана на кв.„Комлука” гр.Сливен,
ул.„Шейново” № 36а
в НУПИ 4697, кв.347, м.„Сухата чешма”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.413.183
в ПИ № 001007, местността „Къра”, землището на
с.Сотиря, община Сливен
в ПИ № 001050, местността „Къра”, землището на
с.Сотиря, община Сливен
в ПИ № 102107 /образуван от ПИ № № 102096 и
102100/, местността „До могилите”, землището на
с.Чокоба, община Сливен с отреждане „За отглеждане
на ЕПЖ /кравеферма/ и обслужващи дейности”
в ПИ с идентификатор 67338.32.39 по КК, м. „Дерен

№ 23 от 30. 01. 2017г.

„Навес”

№ 24 от 30. 01. 2017г.

„БКТП 20/0,4кV 1х1000кVА”;„Ел.кабели 20кV за
захранване на БКТП”
“Текущ ремонт на магазин за продажба на
автомобилни гуми”

№ 25 от 01. 02. 2017г.

№ 26 от 01. 02. 2017г.
№ 27 от 03. 02. 2017 г.
№ 28 от 07. 02. 2017год.
№ 29 от 08. 02. 2017г.
№ 30 от 09. 02. 2017г.
№ 31 от 09. 02. 2017г.

„Кабелна линия 1kV и изнасяне търговско
мерене от ТП”Манастира”
“Преустройство и обособяване на самостоятелно
жилище в жилищна сграда“
“Жилищна сграда на три етажа”
“Реконструкция на съществуващи санитарни
възли”
„Ограда”
„Будка за охраната”

№ 32 от 09. 02. 2017 г.

„Склад за търговия със строителни материали”

№ 33 от 09. 02. 2017 г.

„Жилищна сграда” и „Гараж”

№ 34 от 09. 02. 2017 г.

„Предприятие за разфасоване и препакетиране
на месни и млечни продукти и производство на
термично обработени месни продукти пристройка и преустройство на съществуваща
работилница"
„Жилищна сграда”

№ 35 от 16. 02. 2017г.
№ 36 от 16. 02. 2017 г.
№ 37 от 16. 02. 2017г.

„Жилищна сграда - ремонт, надстройка и
преустройство на съществуваща масивна сграда"
„Жилищна сграда”

№ 38 от 16. 02. 2017г.

„Вилна сграда-пристройка” и „Гараж”

№ 39 от 16. 02. 2017г.

№ 41 от 24. 02. 2017г.

„Базова станция № 5030” на „ТЕЛЕНОР
БЪЛГАРИЯ”ЕАД
„Преустройство на съществуващо ателие в
жилище”, обект с идентификатор 67338.549.42.1.53
по КК,
„Навес – покрито паркомясто”

№ 42 от 24. 02. 2017 г.

„Защитно съоръжение”

№ 40 от 20. 02. 2017 г.

дере”, землище на гр.Сливен „За учебна сграда и
градина за спорт и отдих”
в УПИ ХLVІІ-„За производствена и складова дейност”,
кв.26 по плана на „Промишлена зона”,гр.Сливен, ПИ
67338.605.242 по Кадастралната карта
в ПИ 000177, м.”Под дермен баир”, землище на
с.Струпец община Сливен.
в сграда с идентификатор 67338.561.80.2.4 по КК,
попадаща в УПИ І- „За жилищно строителство,
обществено обслужване и благоустрояване”, кв.726 по
плана на кв.”Стоян Заимов”, гр.Сливен.
по улица „Ропотамо”, ул.”Аргира Жечкова” и ул.”Фелиц
Канц” по плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен
в УПИ ІІІ-4, кв.78
на кв.”Комлука” на гр.Сливен,
ул.”Булаир” №19, имот с идентификатор 67338.508.4
в УПИ VІІІ-78 /стар 1261/, кв.224 по плана на
кв.„Клуцохор” - гр.Сливен, ул.„Копринка” № 7
в УПИ І „За училище”, кв.123 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Драгоман” № 1.
в УПИ ІІ-315, кв.39 по плана на с.Самуилово, община
Сливен
в ПИ с идентификатор 67338.48.51 по КК, местността
„Сливенски кър”, землището на гр.Сливен
в УПИ Х-390,391, кв.36 по плана на с.Гавраилово,
община Сливен, ПИ с идентификатор 14275.501.700 по
КК, отреден „За склад за строителни материали”
в УПИ ХІ-199, кв.37 по плана на с.Малко Чочовени,
община Сливен
в УПИ ІV-368, кв.60 на кв.„Речица”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.702.368 по КК

в УПИ V-985, кв.25, местността „Градището”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.403.175 по КК
в УПИ ХХІV, кв.2 по плана на с.Новачево, община
Сливен
в УПИ ХІ-337, кв.35 по плана на с.Тополчане, община
Сливен
в УПИ VІІ-95,96, /стар 1905 и 236/, кв.208, м.„Дюлева
река”, сел.образувание „Изгрев”, землище на гр.Сливен,
ПИ с идентификатори 67338.416.95 и 96
в ПИ № 132004, м.„Дядо Манов дол”, землище на
с.Горно Александрово, община Сливен
попадащ в УПИ ІV - „За жилищно строителство,
търговия и подземни гаражи”, кв.280 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, бул.”Цар Симеон” №13, ет.14.
в ПИ с идентификатор 67338.48.53 /образуван от
67338.48.49/ по КК, местн.„Сливенски кър”, земл. на
гр.Сливен с НТП „За ремонт и подържане на
транспортни средства”
на ПИ с идентификатор 67338.871.569 /образуван от
566/, местността „През Тунджа” в землището на
гр.Сливен, с НТП „Разсадник”

№ 43 от 24. 02. 2017 г.

„Защитно съоръжение”

№ 44 от 27. 02. 2017г.

„Пасажерски хидравличен асансьор”

№ 45 от 27. 02. 2017г.
№ 46 от 02. 03. 2017г.

“Преустройство на съществуващи помещения в
ренгенов кабинет с монтаж на 3D скенер”
„Жилищна сграда”

№ 47 от 02. 03. 2017г.

„Жилищна сграда един етаж”

№ 48 от 02. 03. 2017г.

„Жилищна сграда” и „Допълващо застрояване”

№ 49 от 02. 03. 2017г.

„Лека прозирна ограда”

№ 50 от 02. 03. 2017 г.
№ 51 от 02. 03. 2017г.

“Преустройство на три заведения за хранене и
цех за тестени изделия в ресторант“, обект с
идентификатор 67338.560.68.1 по КК,
„Автоцентър за гуми”

№ 52 от 02. 03. 2017 г.

“Автокозметичен салон с кафе - аперитив”

№ 53 от 07. 03. 2017г.

„Изграждане на собствена оптична мрежа по
бул.”Банско шосе”
„Преустройство на съществуващи помещения в
игрална зала за хазартни игри”

№ 54 от 10. 03. 2017г.
№ 55 от 10. 03. 2017год.

“Жилищна сграда на два етажа”

№ 56 от 10. 03. 2017г.

„Павилион”

№ 57 от 10. 03. 2017г.

„Текущ ремонт на съществуваща сграда”

№ 58 от 10. 03. 2017г.
№ 59 от 10. 03. 2017г.

„Жилищна сграда”
„Сграда за търговия - супермаркет”

№ 60 от 10. 03. 2017г.
№ 61 от 10. 03. 2017г.

„Дом за гости - преустройство на съществуваща
курортна сграда“
„Вилна сграда” и „Гараж”

№ 62 от 14. 03. 2017г.

„Магазин за акумулатори и масла”

№ 63 от 14. 03. 2017 г.

“Текущ ремонт на съществуваща жилищна
сграда” сграда с идентификатор 67338.545.308.1 по
КК,
„Преустройство на съществуващо ателие в
жилище”

№ 64 от 17. 03. 2017 г.

на ПИ с идентификатор 67338.871.565, местн. „През
Тунджа” в землището на гр.Сливен, с НТП „Разсадник”
в УПИ ХІІІ-6, кв.128 по плана на ЦГЧ-гр.Сливен,
ул.”Граф Игнатиев” №8, сграда с идентификатор
67338.533.6.1 по КК
в УПИ VІІІ, кв.650 по плана на кв.”Бр.Миладинови – юг”,
гр.Сливен.
в УПИ ІV-3900, кв.284, местността „Лозарски връх”,
селищно образувание „Изгрев”, землище гр.Сливен, ПИ
с идентификатор 67338.419.106 по КК
в УПИ ХІІ-184, кв.322 по плана на кв.„Република”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.516.184 по КК
в УПИ ХІІ-184, кв.322 по плана на кв.„Република”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.516.184 по КК
на ПИ с идентификатор 67338.32.41 в местността
„Дерен дере” по КК на землището на гр.Сливен, с НТП
„За машиностроителната и машинообработващата
промишленост
попадащ в УПИ ІІ-„За обществени мероприятия,
обществено обслужване и благоустрояване”, кв.620 на
ЖК”Дружба” - 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 Кадастралната
карта
в УПИ ІV-76 „За обществено и делово обслужване”, в
кв.634 по плана на кв.”Дружба”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.559.76 по КК
в регулационните граници на Промишлена зона на гр.
Сливен
в УПИ ІV-„За търговия и общ. хранене”, кв.35,
Промишлена зона, гр.Сливен, сграда с идентификатор
67338.604.8.1 по КК
в УПИ V-143 /стар 292/, кв.697 по плана на
кв.„Комлука” - гр.Сливен, ул.„Кишенев” № 15
в УПИ ХХ-4171, кв.507, местността „Погребите”,
гр.Сливен
в УПИ VІІІ-344, кв.16 по плана на с.Мечкарево, община
Сливен, ПИ с идентификатор 47980.501.344 по КК
в УПИ ІІ, кв.36 по плана на с.Струпец, община Сливен
в УПИ V-163, кв.17 по плана на с.Стара река, община
Сливен
в ПИ с идентификатор 67338. 303.142 по КК, местн.
„Карандила”, землище на гр.Сливен
в УПИ ІІІ-9507, кв.252, местността „Лозарски връх”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.418.252 по КК
в УПИ ХХ-63, кв.32 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.604.63 по КК на
гр.Сливен
попадаща в УПИ ІV-308 /стар пл.№ 259/, кв.213 по
плана на кв.”Клуцохор”- гр.Сливен, ул.„Баба Тонка” №
13.
в ПИ 216, представляващ УПИ ІІ -„За обществено и
жилищно строителство и благоустрояване”, кв.149 по

№ 65 от 17. 03. 2017 г.

„Склад за зърно”

№ 66 от 22. 03. 2017г.

„Пристройка на склад готова продукция към
метален цех”

№ 67 от 22. 03. 2017г.

№ 69 от 23. 03. 2017 г.

„Разширение на предприятие за производство и
складиране на осветителни тела”
“Текущ ремонт на съществуваща жилищна
сграда”, сграда с идентификатор 67338.540.129.1 по
КК,
„Защитно съоръжение” и „Лека ограда”

№ 70 от 28. 03. 2017г.

“Едноетажна жилищна сграда с гаражи”

№ 71 от 31. 03. 2017г.

преместваемо съоръжение LAFKA - павилион за
услуги и продажба на тютюневи изделия,
вестници,
печатни
издания,
пакетирани
хранителни стоки, фишове за ТОТО, лото и други
лотарийни игри, с площ до 10кв.м,
„Изграждане противоерозионни съоръжения и
реконструкция на тераси на лозов масив”
“Пристройка към съществуващ търговски обект –
магазин за промишлени стоки”
“Пристройка към съществуващ търговски обект –
ресторант и магазин за хранителни стоки”

№ 68 от 22. 03. 2017 г.

№ 72 от 31. 03. 2017г.
№ 73 от 03. 04. 2017 г.
№ 74 от 03. 04. 2017 г.
№ 75 от 06. 04. 2017 г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 76 от 06. 04. 2017г.

„Жилищна сграда с гараж/склад”

№ 77 от 06. 04. 2017 г.

„Покрито паркомясто” и „Временен открит
паркинг”
„Навес – покрито паркомясто”

№ 78 от 06. 04. 2017 г.
№ 79 от 06. 04. 2017г.

„Монтаж на съоръжения за транспорт
хранителни смески в птицеферма”

№ 80 от 06. 04. 2017г.

“Изграждане на ограда”

№ 81 от 06.04. 2017г.

“Изграждане на ограда”

на

№ 82 от 07. 04. 2017 г.

“Пристройка към жилищна сграда”

№ 83 от 07. 04. 2017 г.

“Преустройство на съществуващи помещения в
жилище“, обекти с идентификатори 67338.504. 42.2.
14, 67338.504.42.2.15 и 67338.504.42.2.16 по КК

плана на ЦГЧ - гр.Сливен, пл.”Васил Левски” №7, вх.Б,
офис 44, обект с идентификатор № 67338.532.216.5.44
по КК.
в ПИ № 020015 /образуван от ПИ № № 020014 и
000371/ с НТП „За птицеферма”, местността „Султанка”,
землището на с.Панаретовци, община Сливен
в УПИ V, кв.24 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.605.175 по КК на
гр.Сливен
в УПИ ХLVІІ, кв.14, “Промишлена зона”,гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.602.152
попадаща в ПИ 129 /стар пл.№ 1613/, кв.252 на
кв.”Клуцохор”- гр.Сливен, ул.„Витоша” № 11.
на ПИ с идентификатори 30990.29: 261,262,157,156,
173, 200,140,139,216,215,214,227 и 226 по КК в местн.
„Япраклий”, землище на с.Злати войвода, община
Сливен
в УПИ ІІ-191,195, кв.52 по плана на кв.”Комлука”
гр.Сливен, ул.„Бенковски” № 2, имот с идентификатор
67338.511.231 по КК.
УПИ ІІ-„За КОО”, кв.730 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен

в ПИ 37530.45.309, 44.39, 44.40 и 44.41 м.”Аркариолу”,
землище на с.Ковачите, община Сливен.
в УПИ І – „За жилищно строителство и обществено
обслужване”, кв.328 на гр.Сливен, кв.”Република” бл.40
в УПИ І – „За жилищно строителство и обществено
обслужване”, кв.328 по плана на гр.Сливен,
кв.”Република” бл.40.
в УПИ І-3469, 9172, кв.267, местн. „Сухата чешма”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.414.326 по КК
в УПИ VІІ-440, кв.33 по плана на с.Чинтулово, община
Сливен, ПИ с идентификатор 81387.501.440 по КК
в ПИ с идентификатор 67338.48.11 по КК, местността
„Сливенски кър”, землището на гр.Сливен
в ПИ с идентификатор 67338.53.6 по КК, местността
„Сливенски кър”, землището на гр.Сливен
в ПИ № 020015 /образуван от ПИ № № 020014 и
000371/, м.„Султанка”, землище с.Панаретовци, община
Сливен
на ПИ 67338.101.21 по кадастралната карта на
гр.Сливен, м.”Аркара коруч”, землище на гр.Сливен.
на ПИ 67338.94.31, образуван от ПИ 67338.94.2 и ПИ
67338.94.30 по кадастралната карта на гр.Сливен,
м.”Аркара коруч”, землище на гр.Сливен.
в УПИ ХХІХ-48, кв.233 по плана на кв.„Клуцохор” гр.Сливен, ул.„17-ти януари” № 32.
попадащи в УПИ І, кв.520 по плана на кв.”Комлука” на
гр.Сливен, ул.”Булаир” №41, вх.Б

№ 84 от 07. 04. 2017 г.

№ 86 от 11. 04. 2017год.

„Животновъдна ферма с доилен сектор” и
„Торова площадка”
„Сграда за отглеждане на кози за угояване”,
„Система за производство на зелен фураж със
склад”
“Шоурум, склад за земеделска техника и гараж”

№ 87 от 12. 04. 2017г.

„Ограда”

№ 88 от 12. 04. 2017г.

„Ограда”

№ 89 от 12. 04. 2017г.

„Ограда”

№ 90 от 12. 04. 2017г.

„Ограда”

№ 91 от 12. 04. 2017г.

„Ограда”

№ 92 от 12. 04. 2017г.

„Ограда”

№ 93 от 12. 04. 2017г.

„Ограда”

№ 85 от 07. 04. 2017 г.

№ 94 от 12. 04. 2017г.

„Ограда”

№ 95 от 12. 04. 2017 г.

„Навес за инвентар”

№ 96 от 12. 04. 2017г.

„Ограда”

№ 97 от 12. 04. 2017г.

„Ограда”

№ 98 от 12. 04. 2017г.

„Ажурна ограда”

№ 99 от 12. 04. 2017г.

„Селскостопанска постройка – склад/навес за
селскостопанска техника”

№ 100 от 13. 04. 2017г.

“Автомивка на самообслужване”

в ПИ с идентификатор 67338. 871.572, местност „През
Тунджа” в землището на гр.Сливен,
в ПИ с идентификатор 67338.871.571, местността
„През Тунджа” в землището на гр.Сливен,
в поземлен имот с идентификатор 67338.835.77 по КК
на гр.Сливен, местност „Драката”, землище на
кв.”Речица”, гр.Сливен.
на ПИ с идентификатор 67338.99.57 в местността „Кише
дермен” по КК на землището на гр.Сливен, преотреден
за „Оранжерия”
на ПИ с идентификатор 67338.100.31 в местността
„Кубашкото” по КК на землището на гр.Сливен,
преотреден за „Сервиз за селскостопанска техника”
на ПИ с идентификатор 67338.99.55 в местността
„Кише дермен” по КК на землището на гр.Сливен,
преотреден за „Склад за собствена селскостопанска
продукция”
на ПИ с идентификатор 67338.99.63 в местността „Кише
дермен” по КК на землището на гр.Сливен, преотреден
за „Складова база за собствена селскостопанска
продукция и техника”
на ПИ с идентификатор 67338.99.51 в местността
„Кише дермен” по КК на землището на гр.Сливен,
преотреден за „Оранжерия”
на ПИ с идентификатор 67338.827.120 по КК на
землището на кв.„Речица”, гр.Сливен, преотреден за
„Бензиностанция”
на ПИ с идентификатор 67338.8.4 по КК в местността
„Сливенски кър”, землището на гр.Сливен, преотреден
за „Логистична база и паркинг”
на ПИ с идентификатор 67338.100.74 в местността
„Кубашкото” по КК на землището на гр.Сливен,
преотреден за „За оранжерия”
в УПИ V-2288, кв.258, местността „Дюлева река”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.418.441 по КК
на ПИ с идентификатор 67338.100.18, местността
„Кубашкото” по КК на землището на гр.Сливен,
преотреден за „Магазин и складове за строителни
материали и обзавеждане”
на ПИ с идентификатор 67338.8.46, местността
„Рамануша” по КК на землището на гр.Сливен,
преотреден „За логистична база - складова база за
промишлени стоки”
на ПИ с идентификатор 67338.8.47, местността
„Рамануша” по КК на землището на гр.Сливен,
преотреден „За логистична база - складова база за
промишлени стоки”
в ПИ с идентификатор 67338.1.1011 по КК на
м.„Кютюклюка”, землището на гр.Сливен, преотреден за
„Складова база за селскостопанска продукция”
в УПИ ХV–„За търговия и обществено обслужване”,
кв.35 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.604.136 по КК на гр.Сливен.

№ 101 от 13. 04. 2017г.

„Склад към фабрика за преработка и пакетаж на
ядки”

№ 102 от 13. 04. 2017 г.

„Гараж, склад и лятна кухня”

№ 103 от 13. 04. 2017 г.

„Навес за инвентар и отоплителни материали ”

№ 104 от 13. 04. 2017 г.

„Сграда за производство на сокове”

№ 105 от13.04.2017год.

№ 108 от 20. 04. 2017г.

„Цех за преработка на плодове, зеленчуци и
грозде” с подобекти: „Приемно за грозде и
санитарно-битова
част”;
„Производствена
сграда”; „Дегустационна, офиси и склад готова
продукция” и „Параклис”
„GSM/UMTS БАЗОВА СТАНЦИЯ „Жельо войвода”,
SLV 0006.А - преустройство”
„GSM/UMTS БАЗОВА СТАНЦИЯ „Кермен”, SLV
0009.А001 - преустройство”,
„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 109 от 20. 04. 2017 г.

“Масивна ограда”

№ 110 от 20. 04. 2017 г.

“Пристройка към жилищна сграда”

№ 111 от 20. 04. 2017 г.

“Пристройка
търговия”

№ 112 от 20. 04. 2017 г.
№ 113 от 20. 04. 2017 г.

„Жилищна сграда” и „Гараж със склад”
„Ажурна ограда”

№ 114 от 20. 04.2017г.

„Навес - покрито паркомясто”

№ 115 от 20. 04. 2017г.

„Покрит паркинг за селскостопанска техника”

№ 116 от 26. 04.2017г.

„Лятна кухня”

№ 106 от 20. 04.2017г.
№ 107 от 20 . 04.2017г.

към

съществуваща

№ 117 от 27. 04. 2017г.

„Еднофамилна жилищна сграда”

№ 118 от 02. 05. 2017г.
№ 119 от 02. 05. 2017г.

„Жилищна сграда”
„Огради”

№ 120 от 02. 05. 2017г.

„Огради””

сграда

за

в УПИ ІІІ-26,27 с отреждане „За складова база и
предприятие за производство на печени ядки „Кронос””,
кв.8 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.601.267 по КК.
в УПИ ХІ-111, кв.26 по плана на с.Калояново, община
Сливен
в УПИ ІІ-3705, кв.273, местността „Гюргюнлюка”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.414.341 по КК
в УПИ ІІ-120, кв.25 по плана на с.Голямо Чочовени,
община Сливен, отреден „За стопанска дейност”,
подобект на „Цех за преработка на плодове, зеленчуци
и грозде” в ПИ № 000214, м.„До село”,
в ПИ № 000214 /образуван от 000095 и 000081/, м.„До
село”, землището на с.Голямо Чочовени, община
Сливен, преотреден „За малка винарска изба”
, находяща се в УПИ ІІ, кв.74, с.Жельо вайвода,
община Сливен
находяща се в УПИ І-493, кв.31 по плана на гр.Кермен,
община Сливен
в НУПИ 6772, кв.325, местността „Моллова гора”, СО
„Изгрев”, землището на гр.Сливен - урбанизирана
територия, ПИ с идентификатор 67338.409.145 по КК
на УПИ ХІІ-149 /стар ПИ 1178/, кв.237 по плана на
кв.”Клуцохор”, гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.538.149 по КК, ул.”Цар Иван Шишман” № 17
в УПИ ХІІ-44, кв.222 по плана на кв.„Клуцохор” гр.
Сливен, ул.„Георги Икономов” № 71.
в УПИ І-„За фурна, магазини и ТП”, кв.60 по плана на
кв.”Речица”, гр.Сливен, ул.”Михаил Греков” №31, имот с
идентификатор 67338.702. 363 по КК на гр.Сливен.
в УПИ ІХ-11, кв.2 на с.Панаретовци, община Сливен
на ПИ с идентификатор ПИ 67338.48.4 по КК на
местността „Сливенски кър”, землището на гр.Сливен,
преотреден за „Автосервиз и автокъща”
в ПИ № 045001, местността „Бонурджука”, землището
на с.Старо село, община Сливен, преотреден за
„Бензиностанция”
в ПИ с идентификатор 67338.1.1020 по КК на
м.„Кютюклюка”, землище на гр.Сливен, преотреден „За
складова база за селскостопанска продукция”
в УПИ Х-175, кв.25 по плана на с.Старо село, община
Сливен
в УПИ ІХ-129, кв.421 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Йосиф Коломати” №10
в УПИ ХІІІ, кв.36 по плана на с.Струпец, община Сливен
на УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ и VІІІ в кв.39 по плана на
с.Чинтулово, община Сливен, представляващ част от
ПИ с идентификатор 81387.5.1 по КК в м.„Бозалъка”,
землище на с.Чинтулово, преотреден „за жилищно
строителство”
на УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ и VІІ, кв.38 по плана на
с.Чинтулово, община Сливен, представляващ част от

№ 121 от 02. 05. 2017г.

„Огради”

№ 122 от 02. 05. 2017г.

„Огради”

№ 123 от 02. 05. 2017 г.

„Навес за селскостопанска техника”

№ 124 от 02. 05. 2017г.

„Кабинка за охрана”

№ 125 от 02. 05. 2017г.

„Ограда”

№ 126 от 02. 05. 2017г.

„Ограда”

№ 127 от 03. 05. 2017г.

“Площадков
инсталация

№ 128 от 04. 05. 2017г.

„Ограда”

№ 129 от 04. 05. 2017г.
№ 130 от 05. 05. 2017г.

газопровод

и

сградна

газова

„Ограда”
„Огради”

№ 131 от 09. 05. 2017 год.

“Преустройство на кухня към ресторант на
хотел „Парк централ”,

№ 132 от 09. 05. 2017г.

Павилион за охрана на основното предназначение
на имота, павилион с допълнителни открити площи
за търговия с цветя, пакетирани хранителни стоки,
кафе и безалкохолни напитки
„Лека прозирна ограда”

№ 133 от 10. 05. 2017г.
№ 134 от 10. 05. 2017г.
№ 135 от 11. 05. 2017 г.

„Лека прозирна ограда”
„Паркомясто за лек автомобил”

№ 136 от 15. 05. 2017г.

„Фотоволтаична централа до 30кW”

№ 136 от 15. 05. 2017г.

„Фотоволтаична централа до 30кW”

ПИ с идентификатор 81387.5.1 в м.„Бозалъка” по КК,
землище на с.Чинтулово, преотреден „за жилищно
строителство
на УПИ ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV и ХV в
кв.36 па плана на с.Чинтулово, община Сливен,
представляващ част от ПИ с идентификатор 81387.5.1
по КК в м.„Бозалъка”, землище на с.Чинтулово,
преотреден „за жилищно строителство”
на УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV и V в кв.40 по плана на с.Чинтулово,
община Сливен, представляващ част от ПИ с
идентификатор 81387.5.1 по КК в м.„Бозалъка”,
землище на с.Чинтулово, преотреден „за жилищно
строителство”
в ПИ № 002154, местността „Средната пътека”,
землището на с.Глушник, община Сливен, с НТП „За
винарска изба”
в ПИ с идентификатор 67338.835.74, месност „Драката”
по КК на землище на гр.Сливен, отреден „За база за
селскостопанска техника”
на ПИ с идентификатор 67338.835.74 по КК на
землището на кв.„Речица”, м.”Драката”, гр.Сливен,
преотреден за „Складова база”
на ПИ 67338.101.51 с НТП „За складова база”,
м.”Аркара коруч”, землище гр.Сливен
в УПИ VI-„За автокъща, автосалон и заведение за
обществено хранене” в кв.580 на ЖК”Сини камъни”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.523.22
на ПИ 67338.107.10 с отреждане за „Автосервиз и
магазин за авточасти”, м.”Чобанка”, землище гр.Сливен
на ПИ с идентификатор 67338.8.8 в местността
„Сливенски кър” по КК на землището на гр.Сливен,
преотреден за „Автосервиз”
на ПИ № № 100021, 100022 и 100024 в местността
„Кубашкото”, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатори 67338.100: 21, 22 и 24 по КК,
преотредени за „Производствена и складова дейност”
находяща се в УПИ І-5517 „За хотел”, кв.143 по плана
на ЦГЧ на гр.Сливен, бул.”Цар Освободител” №6, имот
с идентификатор 67338.548.6 по КК.
УПИ I, кв.75 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.606.27 по КК
на ПИ № 033009 в местността „Гъстата драка”,
землището на с.Тополчане, община Сливен,
преотреден за „Фотоволтаична система”
на ПИ № 001045 в местността „Къра”, землището на
с.Сотиря, отреден за „Овцекомплекс”
в ПИ с идентификатор 67338.833.77, местност „Киша
Дермен”, землище на кв.”Речица”, гр.Сливен,
преотреден „За производствена и складова дейност
в УПИ ХLVІІ, кв.26 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ 67338.605.242 по Кадастралната карта
в УПИ ХLVІІ, кв.26 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ 67338.605.242 по Кадастралната карта

№ 137 от 15. 05. 2017 г.

„Ажурна ограда”

№ 138 от 15. 05. 2017г.

„Пристройка на силози за зърно и склад за
добавки към предприятие за фуражи”

№ 139 от 15. 05. 2017г.

„Ограда”

№ 140 от 15. 05. 2017г.
№ 141 от 17. 05. 2017 г.

„Жилищна сграда”
„БКТП 2х800кVА, 20кV/0,4кV” и „Кабели 20кV”

№ 142/19. 05. 2017 год.
№ 143 от 19. 05. 2017г.
№ 144 от 19. 05. 2017г.
№ 145 от 19. 05. 2017г.
№ 146 от 22. 05. 2017 г.

“Жилищна сграда”
„Два пункта за варене на ракия - преустройство
на съществуваща сграда”
„Жилищна сграда”
„Вилна сграда-пристройка”
застрояване”

и

„Допълващо

№ 148 от 26. 05. 2017 г.

“Преустройство на завършена в груб строеж
сграда с обособяване на осем самостоятелни
жилища“
„Гъбарник – преустройство на съществуващи
сгради”
„Склад за зърно”

№ 149 от 26. 05. 2017г.

„Жилищна сграда”

№ 150 от 25. 05. 2017г.

“Реконструкция на съществуваща сграда в
арест”, „Котелно помещение” и „Ограда”
за нуждите на: „еМобилити Интернешънъл”АД,
ЕИК 203202849 със седалище и адрес на
управление в гр.София, район „Средец”, ул.”Кракра”
№18 ет.2, представлявано от Даниела Пламенова
Асенова, ЕГН 7209246253 - Прокурист
„Преустройство и промяна предназначението на
съществуващи помещения в игрална зала за
хазартни игри”

№ 147 от 26. 05. 2017 г.

№ 151 от 26. 05. 2017г.

№ 152 от 30. 05. 2017 год.

№ 153 от 30. 05. 2017 год.

“Жилищна сграда на три и четири етажа”

№ 154 от 30. 05. 2017 год.

“Жилищна сграда на три етажа”

№155 от 30. 05. 2017год.

„Реконструкция на сграда от допълващото
застрояване”

№ 156 от 02. 06. 2017г.

“Ограда”

на ПИ с идентификатор ПИ 67338.420.265 по КК на м.
„Барутни погреби”, землището на гр.Сливен, кв.514
в ПИ 501028 с НТП „Производствен терен”, бивш
стопански двор, землището на с.Калояново, община
Сливен
на ПИ с идентификатор 67338.48.52 в местността
„Сливенски кър” по КК на землището на гр.Сливен,
преотреден за „Сервиз и складова база за
селскостопанска техника”
в УПИ ІV, кв.3 по плана на с.Гергевец, община Сливен
в УПИ ІІ, кв.37 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.605.182 по
Кадастралната карта
в УПИ І-290, кв.43 по плана на кв.”Речица”,гр.Сливен,
ул.”Матей Преображенски” №4а, имот 67338.702.580 по
КК на гр.Сливен.
в ПИ № 0811005, местността „Памуклука”, землището
на с.Селиминово, община Сливен
в УПИ ІІ-151, кв.34 по плана на с.Калояново, община
Сливен
в УПИ Х-198 /стар 4208/, кв.69, м.„Орта синур”, СО
„Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ 67338.406.198 по
КК
в УПИ VІІІ-14/стар пл.№2242/, кв.79 на кв.”Комлука” на
гр.Сливен, ул.”Плевен” №17.
в ПИ № 000198 с НТП „Производствен терен”,
землището на с.Селиминово, община Сливен
в ПИ № 020015 /образуван от ПИ № № 020014 и
000371/ с НТП „За птицеферма”, м.„Султанка”,
землището на с.Панаретовци, община Сливен
в УПИ VІІІ-255, кв.20 по плана на с.Сотиря, община
Сливен
в ПИ с идентификатор 67338.566.324 по КК,
кв.”Асеновец” на гр.Сливен.
зарядна станция /колонка/ за зареждане на
акумулаторните батерии на електрически превозни
средства, ситуирана в северозападната част на УПИ
ІІІ, кв.10а, Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.601.45
в ПИ 26 от УПИ І “За обществено обслужване и
жилищно строителство”, кв.141 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, бул.” Цар Симеон” №11, обект с
идентификатор67338.548.26.1.2 по КК.
в УПИ ХХV - 172, кв.124 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Петко Каравелов” №1, имот с идентификатор
67338.532.172 по КК на гр.Сливен.
в УПИ ХХІV-171, кв.124 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Петко Каравелов” №3, имот с идентификатор
67338.532.171 по КК на гр.Сливен.
в УПИ ХІV-79 /стар пл.№2151/, кв.96 по плана на
кв.”Комлука”, гр.Сливен, ул.”Любен Каравелов” № 22,
имот с идентификатор 67338. 508.79 по КК.
на ПИ 67338.98.13 по кадастралната карта на
гр.Сливен, м.”Аркара коруч”, землище на гр.Сливен.

№ 157 от 02. 06. 2017год.
№ 158 от 02. 06. 2017г.
№ 159 от 06. 06. 2017 г.
№ 160 от 06. 06. 2017 год.

„Еднофамилна жилищна сграда на два етажа”
Павилион/фургон с максимални размери 7/3м за
обслужване основното предназначение на имота,
отреден „за цех за производство на преждиа
„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 161 от 06. 06. 2017 г.

„Гараж със склад - реконструкция
съществуващи паянтови сгради”
„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 162 от 06. 06. 2017г.

“Ограда”

№ 163 от 07. 06. 2017г.

„Офис”

на

№ 164 от 08. 06. 2017 г.

„Надстрояване на съществуваща еднофамилна
жилищна сграда ”

№ 165 от 12. 06.2017г.

„Вилна сграда”

№ 166 от 12. 06. 2017г.

„Пристройка към съществуваща сграда”

№ 167 от 12. 06. 2017г.

„Жилищна сграда”

№ 168 от 12. 06. 2016г.
№ 169 от 14. 06. 2017 г.
№ 170 от 14. 06. 2017 г.
№ 171 от 14. 06. 2017г.

„Реконструкция въздушна мрежа НН” и
„Захранване на жилищна сграда”
„Покривна фотоволтаична централа с мощност
99кW”
„Преустройство на съществуващо ателие в
жилище”

№ 172 от 16. 06. 2017г.

Павилион с площ до 20кв.м за охрана на основното
предназначение на имота- „за производствена и
складова дейност”,
„Вилна сграда”

№ 173 от 16. 06. 2017 г.

“Тераса към съществуващо жилище”,

№ 174 от 16. 06. 2017г.

“Ремонт на покрив”

№ 175 от 20. 06. 2017 г.

“Преустройство на
жилище”

таванско помещение и

№ 176 от 22. 06. 2017г.

„Жилищна сграда” и „Гараж”

177 от 22. 06. 2017год.

„Жилищна сграда - пристройка”

№ 178 от 22. 06. 2017 г.

„Кланичен пункт към животновъдна ферма”

в УПИ ХІХ-52, кв.369 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Гаговец” №7.
върху собствен терен, представляващ УПИ ХХІ, кв.28
по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.605.106 по Кадастрална карт
в УПИ Х-72, кв.19 по плана на с.Струпец, община
Сливен
в УПИ ІІІ-189 /стар пл. №186/, кв.177 по плана на
кв.”Клуцохор”, гр.Сливен, ул.”Хан Крум” № 5.
в НУПИ 3073, кв.220, местността „Сухата чешма”, СО
„Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.414.195 по
на УПИ ХLVІ, кв.14, Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.602.1 по кадастралната карта
в ПИ с идентификатор 67338.8.8 в местността
„Сливенски кър” по КК на землището на гр.Сливен,
преотреден за „Автосервиз”
УПИ ІІ-54, кв.16 по плана на кв.”Речица”, гр.Сливен,
ул.”Георги Обретенов” №15
в УПИ ІІІ-2491, кв.287, местността „Лозарски връх”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.418.415 по КК
в УПИ ІІ-1864, кв.208, местността „Дюлева река”, ПИ с
идентификатор 67338.416.376 по КК на гр.Сливен
в УПИ І-347, кв.36 по плана на с.Чинтулово, общ.
Сливен, ПИ с идентификатор 81387.501.347 по КК
в регулационните граници и в УПИ IX- 322, кв.4 по
плана на с.Чинтулово, община Сливен.
в ПИ с идентификатор 67338.871.571, местността „През
Тунджа” в землището на гр.Сливен
обект с идентификатор 67338.549.85.1.9 по КК,
попаздащ в УПИ ІІ-85, кв.295 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Предел” №2, ет.5
върху собствен терен, представляващ УПИ І-236, кв.20
по плана на кв.”Асеновец”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.566.236
в УПИ ХХІІІ-251, кв.32 на СО”Селището”, гр.Сливен, ПИ
с идентификатор 67338. 441.251 по Кадастралната
карта
находящо се в УПИ І – “За жилищно строителство и
читалище”, кв.327 по плана на кв.”Република”,
гр.Сливен
в УПИ ХХХІІ-178, кв.53 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Великокняжевска” №54, сграда с идентификатор
67338.512.103.2 по КК.
в ПИ 230, находящ се в УПИ І – „За жилищно
строителство и гаражи”, кв.325 по плана на
кв.”Република”, гр.Сливен
в УПИ VІІІ-3957, кв.293, местността „Лозарски връх”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.419.142
в УПИ ХІІ-201, кв.14 по плана на с.Младово, община
Сливен
в ПИ № 198018, местността „Стопански двор”, землище

№ 179 от 22. 06. 2017г.
№ 180 от 23. 06. 2017г.
№ 181 от 23. 06. 2017г.

„Склад-навес за селскостопанска продукция и
инвентар”
„Вилна сграда”

№ 182 от 23. 06. 201од.

„Жилищна сграда” в УПИ ХVІІІ, кв.70 по плана на
с.Самуилово, община Сливен
„Жилищна сграда”

№ 183 от 23. 06. 201од.

„Вилна сграда” - етапно изпълнение

№ 184 от 23. 06. 2017г.

„Ограда”

№ 185 от 23. 06. 2017г.

„Жилищна сграда с магазини”

№ 186 от 26. 06.2017г.

„Детска площадка” и „Спортна площадка”

№ 187 от 28. 06. 2017г.
№ 188 от 28. 06. 2017 г.
№ 189 от 04. 07. 2017 г.

№ 190 от 04. 07. 2017 г.

№ 191 от 05. 07. 2017г.

„Реконструкция на съществуващ обор за
отглеждане на 141бр. крави”
„Гараж със склад”
Павилион с максимална квадратура 21.88 кв.м.
като преместваем обект за търговия и услуги –
павилион за ключарски услуги, върху собствен
на „Кауфланд България ЕООД енд Ко”КД терен,
разположен
“Сграда за търговия – реконструкция и
пристройка на съществуващ търговски обект”,

№ 192 от 07. 07. 2017г.
№ 193 от 07. 07. 2017г.

„Реконструкция въздушна мрежа НН”
„Външно ел.захранване на жилищна сграда”
„Жилищна сграда”
„Жилищна сграда”

№ 194 от 07. 07. 2017г.

„Вилна сграда”

№ 195 от 07. 07. 2017г.

„Жилищна сграда”

№ 196 от 07. 07. 2017 г.

„Казан за варене на ракия"

№ 197 от 07. 07. 2017г.

„Ограда”

№ 198 от 07. 07. 2017 г.

“Жилищна сграда с магазин”

и

на с.Глушник, община Сливен, с НТП „Др.
производствена база”
в ПИ № 057031, местността „Малкия чаир”, землище на
с.Тополчане, община Сливен, с НТП „Нива”
в УПИ І-2413, кв.254, местността „Лозарски връх”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.418.97 по КК
в УПИ ХVІІІ, кв.70 по плана на с.Самуилово, община
Сливен
в УПИ І-2625,434, кв.296, м.„Лозарски връх” в
регулационните граници на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.419.340 по КК
в УПИ VІ-9896, кв.458, местността „Гюргюнлюка”,
селищно образувание „Изгрев”, землище на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.421.291 по КК
на УПИ ІХ-2592, кв.292, местността „Лозарски връх”, в
регулационнтеи граници на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.419.180 по КК.
в УПИ ІІІ-164, кв.488 по плана на кв.”Даме Груев”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.563.164 по
Кадастралната карта
в ПИ с идентификатор 67338.303.75 по КК на
местността „Карандила”, землище на гр.Сливен, пред
сгради с идентификатори 67338.303.75.67 и 7
в ПИ № 000211, с НТП „Стопански двор”, землището на
с.Самуилово, община Сливен
в УПИ ХХХV-91, кв.53 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Великокняжевска” №60
в северната част на УПИ І–„За обществено обслужване
и търговия”, кв.674 по плана на спортен парк „Юнак”,
гр.Сливен
обект с идентификатор 67338.552.37.3 по КК, 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”.
в регулационните граници на м.”Сухата чешма”,
СО”Изгрев” на гр.Сливен и в ПИ 67338.413.321 по КК.
в УПИ V, кв.25 по плана на с.Камен, община Сливен
в УПИ І-201, кв.19 по плана на с.Глушник, община
Сливен
в УПИ V-297,354, кв.450, местността „Каменка”,
селищно образувание „Изгрев”, землище на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.422.376 по КК
в УПИ ІІ, кв.15 по плана на с.Калояново, община
Сливен
в ПИ с идентификатор 14274.610.351, землището на
с.Гавраилово, община Сливен с отреждане „Казан за
варене на ракия и ярмомелка”
на УПИ І-24, кв.52 по плана на с.Самуилово, община
Сливен
в УПИ VІ - 53, кв.108 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Антим І” №15, имот 67338.514.53 по КК.

№ 199 от 10. 07. 2017г.

„КТП 20/0,4кV 1х600кVА”

№ 200 от 11. 07. 2017г.

„Жилищна сграда – преустройство на
съществуващи сгради”
„Лека ограда” и „Временен открит паркинг”

№ 201 от 11. 07. 2017 г.
№ 202 от 11. 07. 2017г.

„Битова сграда към склад за фотосоларни
елементи”

№ 203 от 11. 07. 2017 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 204 от 11. 07. 2017 г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 205 от 11. 07. 2017г.

„Ограда”

№ 206 от 12. 07. 2017 г.

“Жилищна сграда с кафене”

№ 207 от 12. 07. 2017г.

“Текущ ремонт на съществуваща жилищна
сграда”

№ 208 от 13. 07. 2017г.

„Ограда”

№ 209 от 13. 07.2017г.

„Лятна кухня – навес-барбекю”

№ 210 от 13. 07. 2017г.

„ДЕТСКА ПЛОЩАДКА” „СПОРТНА ПЛОЩАДКА”

№ 211 от 13. 07. 2017 г.

„Магазин за промишлени стоки и магазин за
хранителни стоки - преустройство и промяна
предназначението на съществуващи търговски
обекти”,
„Навеси”

№ 212 от 13. 07. 2017 г.
№ 213 от 13. 07. 2017 г.
№ 214 от 19. 07. 2014г.
№ 215 от 20. 07. 2017г.
№ 216 от 20. 07. 2017г.

№ 217 от 20. 07. 2017г.

“Преустройство на нежилищни помещения в
жилища”
„Остъкляване на терасa”
„Кабелна разпределителна мрежа НН от
БКТП„КАТ” в кв.21 на Промишлена зона гр.Сливен” - етапно изграждане
„Ажурна ограда”

„БАЗОВА СТАНЦИЯ № 5156 тип „COSMOSITE
SMALL” с честотен обхват 900 MHz на „ТЕЛЕНОР
БЪЛГАРИЯ” ЕАД”

в ПИ 14275.610.597 по КК с НТП „Производствени и
складови дейности”, землище на с.Гавраилово, община
Сливенв УПИ ІV-2912, кв.214, местността „Андреева чешма”,
СО „Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ 67338.415.62
в ПИ с идентификатор 14275.21.76 по КК на землище на
с.Гавраилово, община Сливен, м.„Между пътищата”, с
НТП „За производствени и складови дейности"
в УПИ І-1516 с НТП „За складова дейност”, кв.35,
м.„Среди дол”, СО „Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ
с идентификатор 67338.404.90 по КК
в УПИ VІІІ-297, кв.27 по плана на с.Ковачите, община
Сливен, ПИ с идентификатор 37530.502.297 по КК
в ПИ с идентификатор 67338.417.140 по КК /стар НУПИ
2154/, кв.229 в местността „Дюлева река”, СО „Изгрев”,
землището на гр.Сливен
в УПИ VІІІ-3957, кв.293 в местност „Лозарски връх” в
регулационните граници на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.419.142 по КК
в УПИ ІХ-154 /стар пл.№ 772/ кв.200 по плана на
кв.”Клуцохор” на гр.Сливен, ул.”Московска” № 19, имот
с идентификатор 67338.545.154 по КК на гр.Сливен
сграда с
идентификатор 67338.546.13.1 по КК,
попадаща в УПИ ХХV-13 /стар пл.№ 1492/, кв.210 на
кв.”Клуцохор”- гр.Сливен, ул.„Солун” № 5.
на ПИ с идентификатор 67338.44.1 в местността
„Сливенски кър” по КК на землището на гр.Сливен,
преотреден в „За производствена, складова дейност и
автоморга”
в УПИ VІІІ-3982, кв.502, местността „Погребите”,
гр.Сливен
в УПИ І и в УПИ ІХ, находящи се в кв.215 по плана на
кв.„Клуцохор”, гр.Сливен
с идентификатори 67338.652.3.2: 3,4 и 5, по КК в сграда
с идентификатор 67338.652.3.2, попадаща в УПИ І,
кв.708 на кв.„Стоян Заимов-юг”, гр.Сливен
в ПИ с идентификатор 67338.709.3 по КК, местност
„Пожара” в землището на кв.”Речица”, гр.Сливен
в УПИ ХL-6844, кв.370 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Гаговец” № 8а.
находящa се в УПИ І-174,175, кв.445 по плана на
кв.”Ново село”, гр.Сливен, бул.”Христо Ботев” №12-А-5,
обект с идентификатор 67338.530.175.5.5 по КК.
от УПИ LXXXIX в регулационните граница на кв.21 по
плана на Промишлена зона.
на УПИ VІІ-3905 и VІІІ-3905, кв.283 в местността
„Барутни Погреби”, СО „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатори 67338.420: 284 и 283
по КК
в ПИ № 096056, местността „Стриков рът”, землището
на с.Бяла, община Сливен

№ 218 от 21. 07. 2017 г.

№ 221 от 26. 07. 2017г.

„Ателие за индивидуална творческа дейност промяна предназначението на таванско
помещение”,
“Преустройство
на
жилищен
етаж
с
обособяване на три самостоятелни обекта”
навес с маси за консумация с площ 33.00 кв.м.
към „Дино бар” и навес за детска площадка с
площ 64.00кв.м към кафе-клуб „Фантазия”, върху
имот – публична общинска собственост,
„Кабинка за охрана”

№ 222 от 26. 07. 2017 г.

“Текущ ремонт на съществуващи сгради”

№ 219 от 21. 07. 2017 г.
№ 220 от 25. 07. 2017г.

№ 223 от 26. 07. 2017г.

„Жилищна сграда”

№ 224 от 26. 07. 2017г.

„Жилищна сграда”

№ 225 от 26. 07. 2017 г.

„Бетонов възел”

№ 226 от 26. 07. 2017 г.

„Жилищна сграда” и „Гараж със склад”

№ 227 от 27. 07. 2017г.

„Кабелни изводи НН от БКТП„Каваците”,
„Реконструкция
въздушна
мрежа
НН”
и„Захранване на ел.приемник”
„Кабелни изводи НН от БКТП„Каваците”,
„Реконструкция
въздушна
мрежа
НН”
и„Захранване на ел.приемник”
“Преустройство на част от съществуващ
магазин в игрална зала за хазартни игри”

№ 227 от 27. 07. 2017г.
№ 228 от 01. 08. 2017 г.
№ 229 от 03. 08. 2017г.

„Еднофамилна жилищна сграда на два етажа”

№ 230 от 03. 08. 2017 г.

„Навес за селскостопанска техника” н

231 от 03. 08. 2017год.

„Ограда”

№ 232 от 03. 08. 2017 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр” по КК

№ 233 от 03. 08. 2017г.

„Жилищна сграда - надстройка”

№ 234 от 03. 08. 2017г.

„Жилищна сграда” КК

№ 235 от 03.08. 2017г.
№ 236 от 04. 08. 2017 г.

„Жилищна сграда - надстройка и пристройка”

№ 237 от 07. 08. 2017г.

“Пристройка към съществуваща
сграда” и „Ограда”
преместваем обект – ветробран,

жилищна

№ 238 от 08. 08. 2017 г.

„Санитарни възли към параклис „Св.Мина”

попадащ в ПИ с идентификатор 67338.504.65 по КК,
УПИ VI в кв.80 на кв.”Комлука” на гр.Сливен,
ул.„Асеновска” №46-Б-1
в УПИ ХХХVІІ-177, кв.267 по плана на кв.”Клуцохор”,
гр.Сливен, ул.”Харкан” №24.
представляващ 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
в ПИ № 027085, м.„Коренището”, землището на
с.Блатец, община Сливен с НТП „Овощна градина”
сгради с идентификатори 67338.507.73.1, 3 и 4 по КК,
попадаща в ПИ 73 /стар пл.№ 936/, кв.40 на
кв.”Комлука”- гр.Сливен, ул.„Добротица” № 11.
в УПИ ІІІ-380, кв.25 на с.Чинтулово, община Сливен, ПИ
с идентификатор 81387. 501.380 по КК
в УПИ VІІІ-3905, кв.283, местността „Барутни погреби”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ 67338.420.283 по КК
в УПИ LХХХVІ, кв.21 по плана на Промишлена зона,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.603.344 по КК, с
НТП „За производствена и складова дейност”
в УПИ V-183, кв.13 по плана на с.Ковачите, община
Сливен, ПИ с идентификатор 37530.502.183
в регулационните граници на с.Самуилово, община
Сливен и за УПИ XIV-621, кв.18 по плана на на
с.Самуилово.
в регулационните граници на с.Самуилово, община
Сливен и за УПИ XIV-621, кв.18 по плана на на
с.Самуилово.
в УПИ ІІІ–„За магазин за строителни материали”, кв.591
по плана на ЖК”Сини камъни”, гр.Сливен, бул.”Стефан
Стамболов” №50.
в УПИ Х-86, кв.434 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Мур” №25.
в УПИ ІХ-776, кв.119 по плана на гр.Кермен, община
Сливе
в УПИ І-117, кв.404 по плана на кв.„Ново село”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.526.117 по КК.
в УПИ ХV-186, кв.28 по плана на с.Злати войвода,
община Сливен, ПИ с идентификатор 30990.501.186
в УПИ ІІІ-175, кв.19 по плана на с.Самуилово, община
Сливен
в УПИ VІ-2056, кв.201, местността „Дюлева река”, СО
„Изгрев”, землището на гр.Сливен,
ПИ с
идентификатор 67338.417.6 по
в УПИ VІ-2056, кв.201, местността „Дюлева река”, СО
„Изгрев”, землището на гр.Сливен,
ПИ с
идентификатор 67338.417.6 по КК
в УПИ ІІ–144, кв.455 по плана на гр.Сливен, ул.”Шандор
Петьофи” №20
в УПИ VІ - 45, кв.734 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Търговска” №13
в УПИ V-„За църква”, кв.353 по плана на кв.”Ново село”,
гр.Сливен, ул.”Аргира Жечкова” №3.

№ 239 от 08. 08. 2017г.

„Сграда с жилище и гараж за ретроавтомобили”

№ 240 от 08.08. 2017г.

„Жилищна сграда - двуфамилна”

№ 241 от 08. 08. 2017г.

„Пристройка - сграда за готова продукция към
предприятие за автомобилно оборудване”

№ 242 от 15. 08. 2017г.

№ 243 от 16. 08. 2017г.
№ 244 от 16. 08. 2017 г.

„Изграждане на въздушна линия
НН от
ВИ”Изток”
на
ТП”Пчелина”;„Външно
ел.захранване на стопанска постройка в ПИ
68117.11.6610”,
„Ограда”

№ 245 от 16. 08. 2017г.

„Жилищна сграда” и „Контролно-диагностичен
пункт”
„Вилна сграда”

№ 246 от 17. 08. 2017 г.

“Автосервиз”

№ 247 от 17. 08. 2017 г.

“Открит паркинг за леки автомобили”

№ 248 от 21. 08. 2017 г.

„Автосервиз - пристройка към сградата от
основното застрояване”

№ 249 от 22. 08. 2017г.

“Реконструкция на покрива на съществуваща
жилищна сграда”,

№ 250 от 22. 08. 2017 г.
№ 251 от 22. 08. 2017 г.

“Допълващо застрояване – гараж за една лека
кола”
„Гараж - пристройка към стопанска постройка”

№ 252 от 22. 08. 2017 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр” ен

№ 253 от 22. 05. 2017г.

„Ограда”

№ 254 от 22. 08. 2017 г.

„Покрит паркинг”

№ 255 от 22. 08.2017г.

„Жилищна сграда”

№ 256 от 24. 08. 2017г.:

“Реконструкция на покрива на съществуваща
жилищна сграда”,

№ 257 от 24. 08. 2017 год

Пристройка и надстройка на съществуваща
жилищна сграда”
„Жилищна сграда”

№ 258 от 24. 08. 2017г.

в УПИ ІХ-396, кв.281 на м.„Барутни погреби”, селищно
образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.418.427 по КК
в УПИ VІІІ-396, кв.281, местността „Барутни погреби”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.418.426
в УПИ ІІ - „За промишлена дейност и трафопост”, кв.19
по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.603.145 по КК=
в ПИ 68117.11.6610”, м.Юрта, землище на с.Сотиря,
община Сливен
на УПИ ІХ-66, кв.7 по плана на с.Селиминово, община
Сливен
в УПИ VІІІ-128, кв.30 на с.Калояново, община Сливен
в УПИ V-3507, кв.260, м.„Лозарски връх”, селищно
образувание „Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.418.446 по КК
в УПИ ХХІІІ–127 „За КОО”, кв.293 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.549.127 по КК.
в УПИ ХІ-10, кв.128 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Шипченска епопея” № 3, имот с идентификатор
67338.533.10 по КК.
в УПИ ІV-„За търговия и услуги”, кв.94 по плана на
кв.”Комлука”- гр.Сливен, ул.”Димитър Пехливанов” №
9, имот с идентификатор 67338.535.11 по КК на
гр.Сливен
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 ІV-142, кв.697 на кв.”Комлука”, гр.Сливен,
ул.”Кишинев” №17.
в УПИ ІХ-66, кв.7 по плана на с.Селиминово, община
Сливен
в УПИ ІV-134, кв.23 по плана на с.Желю войвода, общ.
Слив
на ПИ с идентификатор 67338.48.55 в местността
„Сливенски кър” по КК на землището на гр.Сливен,
преотреден за „За сервиз и складова база за
селскостопанска техника”
в ПИ с идентификатор 67338.32.41 по КК в местността
„Дерен дере” , землище на гр.Сливен, с НТП „За
машиностроителната и машинообработващата
промишленост”
в УПИ VІІ-2286, кв.260, местността „Лозарски връх”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.418.386 по КК
сграда с идентификатор 67338.550.73.2 по КК в УПИ
ІІ-73, кв.290 на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Хаджи Димитър” №
17А
УПИ VІІІ–154, кв.456 по плана на гр.Сливен, ул.”Никола
Фурнаджиев” №5
в УПИ І, кв.15 по плана на с.Калояново, община

№ 259 от 24. 08. 2017г.
№ 260 от 24. 08. 2017г.
№ 261 от 24. 08.2017 г.

№ 262 от 24. 08. 2017 г.

№ 263 от 28. 08. 2017год.

№ 264 от 29. 08. 2017г.
№ 265 от 29. 08. 2017 г.
№ 266 от 29. 08. 2017 г.

№ 267 от 30. 08. 2017г.

№ 268 от 30. 08.2017 г.
№ 269 от 01. 09. 2017г.
№ 270 от 07. 09. 2017 г.
№ 271 от 07. 09. 2017 г.
№ 272 от 11. 09. 2017г.
№ 273 от 11. 09. 2017г.
№ 274 от 11. 09. 2017г.

№ 275 от 11. 09. 2017г.
№ 276 от 11. 09. 2017 г.
№ 277 от 11. 09.2017г.

Сливен
„в УПИ V-136, кв.23 по плана на с.Глуфишево, общ.
Сливен
„Жилищна сграда”
в УПИ ІІ-127, кв.28 по плана на с.Гергевец, община
Сливен
„Основен ремонт на съществуващи сгради” и
в УПИ ІІ, кв.32 по плана на Промишлена зона,
„Автоматична портална автомивка”
гр.Сливен, по проект за „Ремонт на производственотехническа база на превозвача” към финансиран по
ОП проект за „Интегриран градски транспорт”.
„Ремонт на съществуваща сграда” и „Сграда за
в УПИ ІІІ-43, кв.740 по плана на кв.”Ново село – изток”,
КТП”
гр.Сливен, по проект за „Изграждане на логистичен
център” към финансиран по ОП проект за „Интегриран
градски транспорт”.
„Преустройство на съществуващо жилище за
обект с идентификатор 67338.534.24.1.1 по КК,
нежилищни нужди”,
попадащ в УПИ ІІ „За жилищно строителство”, кв.144
по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул. „Г.С.Раковски” №20,
вх.А, ап.1
„Автоснабдителна станция за зареждане на
в УПИ ХVІ -„За автосервиз и гараж”, кв.28 на
светли горива за собствени нужди”
Промишлена зона - гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.605. 90 по КК
“Текущ ремонт на съществуващи сгради”
в имот с идентификатор 67338.503.40 по КК,
образуващ УПИ ХV-40 /стар пл.№ 2537/, кв.88 на
кв.”Комлука”- гр.Сливен, ул.„Колищница” № 2.
“Преустройство на съществуваща сграда в
в УПИ І –„За жилищно строителство, магазини,
магазин за стоки за бита и кафе-аперитив”
паркинги и озеленяване”, кв.438 по плана на кв.”Ново
село”, гр.Сливен, сграда с идентификатор
67338.530.146.1 по КК.
„Жилищна сграда”
в УПИ VІІІ-186, /стар 9530/, кв.205, местността
„Дюлева река”, селищно образувание „Изгрев”,
землището на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.416.186 по КК
Два гаража за специализирани леки
„в УПИ ІV-48, кв.146 по плана на ЦГЧ – гр.Сливен,
автомобили”
ул.”Ген.Столипин” №5.
„Реконструкция въздушна мрежа НН” и
ПИ 67338.434.171 по КК в м.” Плоски рът”, землище
„Захранване на ел. приемник в ПИ 67338.434.171 на гр.Сливен.
по КК”.
“Пристройка към съществуващ търговски обект в УПИ
І,
кв.328 по плана на гр.Сливен,
– ресторант и магазин за хранителни стоки”
кв.”Република” бл.40.
“Преустройство на съществуващ магазин във
в УПИ VІ–„За жилищно строителство”, кв.552 по
фризьорски салон”
плана на ЖК”Българка”, гр.Сливен.
„Вилна сграда”
в УПИ ІІІ-184, /стар 2232/, кв.237, местността „Дюлева
река”, селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.417.184 по КК
„Жилищна сграда”
в УПИ ІІІ, кв.36 по плана на с.Гергевец, община
Сливен
„Ажурна ограда”
на ПИ с идентификатор 32915.41.567 /образуван от
565 и 553/ в местността „Бабов харман” по КК на
землището на с.Ичера, община Сливен, преотредени
„За туристически комплекс за екотуризъм”
„Ограда””
на ПИ с идентификатор 67338.46.19, местността
„Сливенски кър” по КК на землището на гр.Сливен,
преотреден „За автосервиз и автокъща
„Фотоволтаична централа до 30 кWр”
в УПИ ХІ-73, кв.19 по плана на с.Струпец, община
Сливен
„Фотоволтаична централа до 30 кWр”
в УПИ ІІ-427, кв.36 по плана на с.Ковачите, община
Фотоволтаична инсталация до 30 кW”

№ 278 от 12 . 09. 2017г.

„Жилищна сграда - пристройка и
преустройство”

№ 279 от 12 09. 2017г.

седем гаражни клетки – промишлено изделие от
армиран бетон с размери 3,5/5,5м, за складови
нужди
„Преустройство на съществуващо таванско
помещение”

№ 280 от 12. 09. 2017 г.
№ 281 от 14. 09. 2017 г.

“Ограда”

№ 282 от 15. 09. 2017 г.

“Жилищна сграда”

№ 283 от 20.09. 2017г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

№ 284 от 20. 09. 2017г.

„Павилион за охраната”

№ 285 от 20. 09. 2017г.

„Павилион за охраната”

№ 286 от 20.09. 2017 г.

„Резервоар за ПП нужди” и „Помпено
помещение към противопожарен резервоар”
“Ограда”

№ 287 от 25. 09. 2017 г.
№ 288 от 25. 09. 2017г.
№ 289 от 25. 09. 2017г.

“Ограда” в УПИ ІІ-191,195, кв.52 по плана на
кв.”Комлука” гр.Сливен, ул.„Бенковски” № 2, имот с
идентификатор 67338.511.231 по КК.
Община Сливен представлявана от Стефан
Николов Радев – Кмет, съгласно ЗОС

№ 290 от 26. 09. 2017г.

“Ограда”

№ 291 от 26. 09. 2017г.

„Ограда”

№ 292 от 26.09. 2017г.

„Вилна сграда”

№ 293 от 26.09. 2017г.

„Ограда”

№ 294 от 28. 09. 2017г.

“Преустройство в магазин за хранителни стоки”

№ 295 от 29. 09. 2017 г.

“Навес с частично остъкляване над тераси към
апартаменти”,

№ 296 от 29. 09. 2017 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр” ен

Сливен, ПИ с идентификатор 37530.501.427 по КК
в УПИ VІІІ-490, /стар 4407/, кв.78, м.„Орта синур”,
СО„Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.406.490 по КК.
УПИ ІІІ-68, кв.43 по плана на кв.”Асеновец”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.565.239
в сграда с идентификатор 67338.531. 151.1 по КК,
попадащ в УПИ І-151,152, кв.163 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Дунав” №2
на УПИ ІV-„За търговия и услуги”, кв.94 по плана на
кв.”Комлука” - гр.Сливен, ул.”Димитър Пехливанов” №
9, имот с идентификатор 67338.535.11 по КК на
гр.Сливен
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
в УПИ VІІ-430, кв.27 по плана на с.Мечкарево, община
Сливен, ПИ с идентификатор 47980.501.430 по КК.
в ПИ с идентификатор 67338.48.54 по КК, местността
„Сливенски кър”, землището на гр.Сливен
в ПИ с идентификатор 67338.48.55 по КК, местността
„Сливенски кър”, землището на гр.Сливен
в УПИ ІV-„За текстилна промишленост”, кв.26 по
плана на Промишлена зона, гр.Сливен.
в УПИ І „За училище”, кв.47 по плана на кв.”Надежда”,
гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.605.44 по КК
на гр.Сливен.

„Реконструкция въздушна мрежа НН от
ТП„Бойците“ и „Ел.захранване на вилна сграда в
ПИ 67338.418.301 по КК”, м.”Лозарски връх” в
регулационните граници на СО”Изгрев”, землище гр.
Сливен
на ПИ 67338.601.111 по кадастралната карта на
гр.Сливен, представляващ УПИ VIII – „за автосалон”
в кв.13 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен.
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 ХІІІ-2534, кв.289, местността „Лозарски връх”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.419.18 по КК
в УПИ ХІІІ-2534, кв.289, местността „Лозарски връх”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.419.18 по КК
в УПИ ІІІ–„За магазин за строителни материали”,
кв.591 по плана на ЖК”Сини камъни”, гр.Сливен,
бул.”Стефан Стамболов” №50.
находящи се в УПИ ІІ-„За жилищно строителство” ,
кв.280 на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Генерал Драгомиров”
№15 ап.1 и ап.2.
в УПИ V-141, кв.15 по плана на с.Струпец, община

№ 297 от 02. 10.2017 г.

„Склад/навес за селскостопански инвентар”

№ 298 от 02.10. 2017г.

„Жилищна сграда с магазини, баничарница и
кафене”

№ 299 от 03. 10. 2017 г.

“Кафе – аперитив”

№ 300 от 04. 10. 2017 г.

“Пристройка към съществуваща сграда”

№ 301 от 06.10. 2017 г.

№ 304 от 17. 10. 2017 г.

“Преустройство на завършена в груб строеж
жилищна сграда“
„Реконструкция въздушна мрежа НН от
ТП„Константин и Елена“ и „Ел.захранване на
жилищна сграда”
“Реконструкция и пристройка към
съществуваща сграда с преустройство в
заведение за бързо хранене”
„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

№ 305 от 17. 10. 2017г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

№ 306 от 17. 10. 2017г.

„Покривна фотоволтаична централа до 30 кW”

№ 307 от 18.10. 2017г.

„Текущ ремонт на съществуваща сграда”

№ 308 от 18.10. 2017г.

„Жилищна сграда”

№ 309 от 18. 10. 2017г.

„Склад за дървени изделия и инвентар в
пчеларството”

№ 310 от 18. 10. 2017г.

“Спортна зала за борба - втори етап”,

№ 311 от 24. 10. 2017 г.

“Открит паркинг за леки автомобили”

№ 312 от 26. 10. 2017г.

“Аптека за готови лекарствени форми и магазин
за промишлени стоки”

№ 302 от 16. 10. 2017г.
№ 303 от 17. 10. 2017 г.

№ 313 от 31. 10. 2017г.
№ 314 от 02. 11. 2017г.
№ 315 от 02. 11. 2017г.
№ 316 от 02. 11. 2017 г.
№ 317 от 02. 11. 2017г.

преместваем обект за търговия с хранителни
стоки, безалкохолни напитки и кафе,
„GSM/UMTS БАЗОВА СТАНЦИЯ „САМУИЛОВО”,
SLV0075.В - преустройство”,
„GSM/UMTS БАЗОВА СТАНЦИЯ „НАЧЕВ”,
SLV0021.А - преустройство”,
„Фотоволтаична централа до 30 кWр”
„Бутикова винарска изба - преустройство на
първи етаж от обслужваща и битова сграда“

Слив
в УПИ ІV-168, кв.22 по плана на с.Гергевец, община
Сливен
в УПИ VІІІ-82, кв.484 по плана на кв.”Даме Груев”,
гр.Сливен, ПИ с едентификатор 67338.563.82 по КК
на гр.Сливен.
в УПИ ІV-„За търговия и обществено обслужване”,
кв.589 по плана на кв.”Сини камъни”, гр.Сливен, имот
с идентификатор 67338.524.169 по КК.
в УПИ ІІІ-321, отреден „за складове”, кв.53 по плана
на кв.”Речица” - гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.703.321 по КК.
в УПИ ІІІ-4987,4988,4989,4979 , кв.119 по плана на
ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Неофит Бозвели”.
в регулационните граници на м.”Орта синур”,
СО”Изгрев” и в УПИ II кв.65, землище гр.Сливен
в УПИ ІV-23,25, кв.281 на ЦГЧ - гр.Сливен , имот с
идентификатор 67338.550.23.
в УПИ ІХ, кв.10б, Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.601.51 по КК.
УПИ V, кв.11, Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.601.57 по КК на гр.Сливен
в УПИ ХХІІ, кв.11, Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.601.64 по КК.
в УПИ ХХІV-524, кв.57 по плана на с.Самуилово,
община Сливен, отреден „За обществено
обслужване”
в УПИ ІХ-2917, кв.214, местността „Андреева чешма”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.415.69 по
в УПИ ІХ, отреден „За дърводелска работилница”,
кв.20 на Промишлена зона - гр.Сливен, ПИ
67338.603.268 по К к
в УПИ I, кв.717 по плана на спортен парк ”Юнак”,
гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.557.60 по КК.
в УПИ ХVІІ-266, кв.126 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Г.С.Раковски” № 69, имот с идентификатор
67338.514.266 по КК.
в УПИ V „За обществено обслужване”, кв.672 по
плана на парк ”Юнак”, гр.Сливен, бул.”Георги
Данчев”.
УПИ ІІІ „За обществено хранене” /стар пл.№8662/,
кв.165 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, бул.”Цар
Освободител” №9
находяща се в УПИ ХХІІ-140, кв.15 по плана на
с.Самуилово, община Сливен
находяща се в УПИ ІІІ-за ремонтна работилница,
кв.87 по плана на с.Крушаре, община Сливен
в УПИ ХІ-130, кв.17 по плана на с.Злати войвода,
община Сливен, ПИ с идентификатор 30990.501.786
по КК
в ПИ № 049105, м.„Кьосурлука”, землището на
с.Малко Чочовени, община Сливен

№ 318 от 03. 11. 2017г.

„БКТП 20/0,4кV 1х800кVА”,„Ел.кабели 20кV” и
„Кабел НН”

№ 319 от 03.11.2017г.

„Пристройка разширение на парокотелна
централа към плетачен цех”
“Пристройка за склад към съществуваща
производствена сграда” по КК.

№ 320 от 06. 11. 2017 г.

№ 321 от 08. 11. 2017 г.

„Преустройство на съществуващ офис в
жилище”

№ 322 от 09. 11. 2017г.

„Двуфамилна жилищна сграда и зъболекарски
кабинет”

№ 323 от 09. 11. 2017г.

„Жилищна сграда”

№ 324 от 09.11. 2017г.

„Автосервиз с жилища на втория етаж” - етапно
изпълнение

№ 325 от 09. 11. 2017г.

„Вилна сграда за гости”

№ 326 от 09.11. 2017 г.

„Склад за съхранение на селскостопанска
продукция” и „Ограда с портал”

№ 327 от 09. 11. 2017 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 328 от 09. 11.2017г.
№ 329 от 13. 11. 2017г.
№ 330 от 13. 11. 2017г.

„Павилион за охраната”
„Жилищна сграда съществуваща сграда”
“Склад за инвентар”

№ 331 от 14. 11. 2017 г.

“Два склада за амбалаж”

№ 332 от 14. 11. 2017 г.

“Пристройка към жилищна сграда”

№ 333 от 14. 11. 2017 г.

“Автомивка на самообслужване”

№ 334 от 17. 11. 2017г.

„Мачтов
трафопост
160kVA
20/0,4kV”;
„Ел.кабели 20кV за захранване на МчТП”

№ 335 от 20. 11. 2017г.

„Реконструкция въздушна мрежа НН
ел.захранване на жилищна сграда и гараж”

№ 336 от 23. 11. 2017 г.

„Малко месопреработвателно предприятие преустройство на съществуващи помещения” в
двуетажна сграда,

преустройство

на

за

за захранване на складова база в УПИ XX, кв.23 по
плана на Промишшлена зона гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.603.217 по КК.
в УПИ ІV, кв.26 по плана на „Промишлена зона”,
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.605.141 по КК
находяща се в УПИ VІ-99 „За малка леарна и
металообработваща работилница”, кв.20, по плана на
кв.”Речица”- гр.Сливен, имот с идентификатор
67338.703.99
сграда с идентификатор 67338. 549.15 по КК,
попадаща в УПИ ІV- „За жилищно строителство,
търговия и подземни гаражи”, кв.280 по плана на ЦГЧ
- гр.Сливен, ул.”Цар Симеон” №27а.
в УПИ V-156 /стар 8562/, кв.487 по плана на кв.„Даме
Груев”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.563.156
по КК
в УПИ ІV-2391, кв.252 , местност „Лозарски връх”,
селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.418.114 по КК
в УПИ ІV-4056,9405 - „За обществено обслужване автосервиз”, кв.506 на местността „Барутни погреби”,
гр.Сливен
в УПИ VІІІ-645 /стар 2664 и 2666/, кв.60, местността
„Орта синур”, селищно образувание „Изгрев”,
землище на гр.Сливен
в ПИ № 198040, отреден „За складова база за
селскостопанска продукция и техника”, местността
„Стопански двор”, землище на с.Глушник, община
Сливен
в УПИ ІІ-92, кв.11 по плана на с.Старо село, община
Сливен
УПИ VІ, кв.82 по плана на с.Крушаре, община Сливен,
в УПИ ХІ-67, кв.5 по плана на с.Изгрев, община
Сливен
в УПИ І -128, кв.125 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен,
ул.”Георги Гюлмезов” №15, имот с идентификатор
67338.532.128 по КК.
в УПИ ІV-„за търговия и обществено обслужване”,
кв.622 по плана на кв.”Дружба” на гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.559.101 по КК.
в УПИ І-117, кв.242 по плана на кв.„Клуцохор” гр.
Сливен, ул.„Мургаш” № 31, имот с идентификатор
67338.538.117 по КК.
в УПИ ХІ-„За обществено обслужване” в кв.216 по
плана на кв.”Клуцохор”, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.545.327 по КК
за захранване на учебна сграда и градина за спорт и
отдих в ПИ 67338.32.39 по КК, м.”Дерен дере”,
землище на гр.Сливен.
в УПИ XVII- 360, кв.24 по плана на с.Ковачите,
община Сливен, имот с идентификатор ПИ
37530.501.360 по КК.
в УПИ ХІІ, кв.42 по плана на с.Крушаре, община
Сливен

№ 337 от 23. 11. 2017 г.

„Фотоволтаична централа до 30 кWр”

№ 338 от 23. 11. 2017г.

„Жилищна сграда”

№ 339 от 23.11. 2017г.

„Административно-битова сграда към
религиозен обект”

№ 340 от 23. 11. 2017г.

“Изграждане на комуникационна свързаност
между Областна адмистрация - Сливен и РИО
на МОН-Сливен”,
„Магазин за дрехи, текстил и аксесоари преустройство и промяна предназначението на
част от съществуващ банков офис”,

№ 341 от 24. 11. 2017 г.

№ 342 от 24. 11. 2017г.

„Жилищна сграда - пристройка”

№ 343 от 27.11.2017г.

№ 345 от 29. 11. 2017г.

Сенник - метална конструкция с размери
14,00м/5,60м от западната страна и 4,00м/3,60м от
южната страна на съществуващия сенник над
лятна търговска площ
преместваем обект за продажба на застраховки
и застрахователни продукти - павилион с
размери 5,8/4,3м
„БКЗРУ 20kV” и Ел.кабели 20кV”

№ 346 от 30. 11. 2017г.

„Склад – навес за селскостопански инвентар”

№ 347 от 30. 11. 2017г.

„Вилна сграда”

№ 348 от 01. 12. 2017г.

“Изтегляне на оптичен кабел в общински
колектори”
„Промяна предназначението на съществуващи
помещения в нощен клуб”,
“Покрито паркомясто”

№ 344 от 27. 11. 2017г.

№ 349 от 01. 12. 2017 г.
№ 350 от 01. 12. 2017 г.
№ 351 от 01. 12. 2017г.

№ 352 от 06. 12. 2017 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.24 на
ЖК”Българка” в гр.Сливен”,
„Преустройство на съществуващи помещения в
заведение за обществено хранене – бар грил”,

№ 353 от 11. 12. 2017 г.

„Цех за производство на пелети - ремонт и
преустройство на съществуващи сгради”,

№ 354 от 11.12. 2017г.

„Плодохранилище

с

хладилни

камери

и

в УПИ Х-590, кв.17 по плана на с.Злати войвода,
община Сливен, ПИ с идентификатор 30990.501.787
по КК
в УПИ ІІІ-127 /стар 2187/, кв.234, местността „Дюлева
река”, селищно образувание „Изгрев”, землището на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.417.127 по КК
в УПИ ІІІ-200 /стар 2716/, кв.54, местност „Андреева
чешма”, селищно образувание „Изгрев”, землище на
гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338. 405.200 по КК,
отреден „За религиозни дейности”
сгради с идентификатори 67338.551.5.1 и
67338.551.68.2 по КК, в регулационните граница на
ЦГЧ на гр.Сливен.
обект с идентификатор 67338.551.84.2.6 по КК,
попадащ в УПИ І- “За обществено обслужване и
жилищно строителство”, кв.302 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, бул.” Цар Освободител” №52.
в УПИ І-155, кв.19 по плана на с.Чокоба, община
Сливен
в УПИ ІІ, кв.593 по плана на ЖК”Сини камъни”,
гр.Сливен
в западния край на УПИ ХV, кв.35 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.604.136 по КК,
за захранване на производствен цех в УПИ V, кв.24
на Промишлена зона, гр.Сливен, имот с
идентификатор 67338.605.175 по КК
в ПИ 37530.11.37 с НТП „нива”, местността „Адата”,
землище на с.Ковачите, община Сливен
в УПИ ХІV-2616, кв.291, местността ”Лозарски връх”,
селищно образувание „Изгрев”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.419.214 по Кадастралната
карта
в регулационните граници на гр. Сливен – ЦГЧ,
кв.”Ст.Заимов”,ЖК”Дружба” и кв.“Клуцохор“.
находящ се в УПИ ХІІІ-5563, кв.141 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, ул.”Никола Карев” №3.
в ПИ 145, кв.26 на кв.”Комлука”, гр.Сливен, ул.”Сан
Стефано” №47.
сграда с идентификатор 67338.525.154 по КК,
попадаща в УПИ І-„За жилищно строителство”, кв.574
по плана на гр.Сливен.

обект с идентификатор 67338.533.72.3.15, попадащ в
УПИ І-“За дом на армията, музей, оществено и
жилищно строителство и благоустрояване”, кв.165 на
ЦГЧ - гр.Сливен, бул.” Цар Освободител” №11.
находящи се в ПИ № 102003, м.„Стопански дворсевер” и ПИ № 102002, м.„Стопански двор-изток”,
землище на с.Блатец, община Сливен
в УПИ ІІІ, кв.33 по плана на с.Старо село, община

№ 355 от 11.12. 2017г.

манипулационно за сортиране и калибриране на
плодове - ремонт и преустройство на
съществуваща сграда”
„Обслужваща сграда към футболно игрище”

№ 356 от 12. 12. 2017 г.

“Ограда”

№ 357 от 12. 12. 2017 г.

“Ограда”

№ 358 от 13. 12. 2017г.

„Преустройство на част от складова сграда в
произодствен цех” на площадка „Лана”
“Преустройство на съществуващи помещения в
част от жилище”

№ 359 от 18. 12. 2017г.

№ 360 от 18. 12. 2017г.

Община Сливен представлявана от Стефан
Николов Радев – Кмет, съгласно ЗОС

№ 361 от 19. 12. 2017г.

Община Сливен представлявана от Стефан
Николов Радев – Кмет, съгласно ЗОС

№ 362 от 19. 12. 2017г.

„Офис сграда с жилищна част”

№ 363 от 19. 12. 2017г.

„Вилна сграда”

№ 364 от 28.12. 2017 г.

„Пристройка и надстройка на съществуваща
вилна сграда”

№ 365 от 28. 12. 2017 г.

„Фотоволтаична централа до 30кW”

№ 366 от 28. 12. 2017г.

„Фотоволтаична централа до 30кW”

№ 367 от 28.12. 2017г.

Сенник над лятна търговска площ”

№ 368 от 28.12. 2017г.

“Изтегляне на оптичен кабел в съществуваща
ТКМ на БТК- ЕАД”
„Изграждане на въздушна линия НН от
ТП”Сухата чешма”; „Външно ел.захранване на
фото-волтаична електроцентрала”
“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.30 на
ЖК”Сини камъни” в гр.Сливен”,

№ 369 от 29. 12. 2017г.
№ 370 от 29. 12. 2017г.

Сливен
в УПИ ІІ-„За спортен комплекс”, кв. 29 по плана на
с.Мечкарево, община Сливен
на ПИ 67338.852.7 по КК, местност ”Къра”
/”Баалъка”/, землище кв.”Речица”, гр.Сливен
на ПИ 67338.801.7 по КК, местност ”Къра”
/”Баалъка”/, землище кв.”Речица”, гр.Сливен
в УПИ V - „За текстилна промишленост”, кв.22 на
Промишлена зона, гр.Сливен
в УПИ ХV–5, кв.336 по плана на кв.”Република”,
гр.Сливен, ул.”Добри Димитров” №25.
„Изграждане на въздушна линия НН от
ТП”Кендалова чешма”; „Външно ел.захранване на
жилищна сграда” в УПИ V -985, кв.25 на
м.”Градището”, СО''Изгрев'' в землището на
гр.Сливен.
„Изграждане на въздушна линия НН от
ТП”Дюлева река”; „Външно ел.захранване на етаж
от вилна сграда”, сграда с идентификатор
67338.417.49.1 по КК, попадаща в кв.227, м.”Дюлева
река” на СО''Изгрев'' в землището на гр.Сливен.
в ПИ 67338.8.34, м.”Сливенски кър”, землище на
гр.Сливен
в УПИ VІ-3071, кв.220, местността ”Сухата чешма”,
селищно образувание „Изгрев”, гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.415.194 по Кадастралната
карта
в УПИ ІІ-315 /стар пл.№ 2802/, в кв.63 на м.„Орта
синур”, СО”Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.406.315 по КК
в УПИ І-14, кв.51 по плана на с.Злати войвода,
община Сливен, ПИ с идентификатор 30990.501.14 по
Кадастралната карта
в ПИ 3669, кв.272 на местността ”Гюргюнлюка”,
СО”Изгрев”, землище на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.414.208 по Кадастралната
карта
„пред УПИ ХVІІІ-„За ресторант”, кв.26 по плана на
с.Гавраилово, община Сливен, ПИ с идентификатор
14275.501.368 по КК на с.Гавраилово
в регулационните граници на гр. Сливен.
в имот с идентификатор 67338.415.195 по КК,
попадащ в кв.220 на м.”Сухата чешма” на СО ”Изгрев”
в землището на гр.Сливен.
сграда с идентификатор 67338.524.131 по КК,
попадаща в УПИ ІV-„За комплексно жилищно
строителство, КОО и благоустрояване”, кв.599 по
плана на гр.Сливен.

