Номер по ред и дата

Обект

Местоположение на обекта

№ 1 от 04. 01. 2016 г.

„Склад строителни материали”

в УПИ ХХVІІІ, кв.45 по плана на с.Крушаре, община Сливен

№ 2 от 06. 01. 2016г.

„Ремонт сграда и вертикална планировка на ЖП гара Сливен”,

в УПИ ІІІ-“За ЖП гара, ЖП ареал и КОО”, кв.506 на кв.”Даме Груев”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.605.7 и сгради с идентификатори
67338.605.7.1, 2 и 3 по КК

№ 3 от 06. 01. 2016г.

„Навес за инвентар”

в ПИ 67338.101.27 с НТП „За хранително-вкусова промишреност”, м.”Аркара коруч”, землище гр.Сливен

№ 4 от 12. 01. 2016г.

„Вилна сграда”

в УПИ ХІ-3967, кв.502, м. „Погребите” в регулационните граници на гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.419.332 по КК

№ 5 от 12. 01. 2016год.

„Вилна сграда”

в УПИ VІ-1938, кв.209, местността „Дюлева река”, селищно образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.416.68 по КК

№ 6 от 14. 01. 2016г.

„Склад за търговия с промишлени стоки”

в УПИ ІV, отреден „За автоморга”, 31б по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.604.103 по КК на гр.Сливен

№ 7 от 18. 01. 2016 г.

„Фотоволтаична инсталация 15 кW” - етапно изграждане.

в ПИ 37530.13.322, местността „Кору Тунджа”, землище на с.Ковачите, община Сливен

№ 8 от 18. 12. 2015г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХV, кв.20 по плана на с.Селиминово, община Сливен

№ 9 от 19. 01. 2016г.

“Сенник над лятна търговска площ”

в УПИ VІ, кв.12, с.Глушник, община Сливен

№ 10 от 21. 01. 2016г.

„Метанстанция”

в ПИ 67338.107.12, отреден „За метанстанция, складова база за промишлени стоки, производство на алуминиева дограма, цех за
производство на метални изделия и складова база, цех и складова база за ОВ, ВиК и газови инсталации и бензиностанция” в м.”Чобанка”,
землище на гр.Сливен

№ 11 от 21. 01. 2016г.

„Пътна връзка и автомобилна алея към метанстанция”

в ПИ 67338.107.12, отреден „За метанстанция, складова база за промишлени стоки, производство на алуминиева дограма, цех за
производство на метални изделия и складова база, цех и складова база за ОВ, ВиК и газови инсталации и бензиностанция” в м.”Чобанка”,
землище на гр.Сливен

№ 12 от 21. 01.2016г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІІ-358, кв.21 по плана на с.Чинтулово, община Сливен

№ 13 от 21. 01. 2016г.

„Вилна сграда”

в УПИ ХІV-176, кв.72, местността „Орта синур”, селищно образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен

№ 14 от 21. 01. 2016 г.

„Преустройство и обединяване в кафе - аперитив с игрална зала на съществуващи игрална зала и
в УПИ ХХ-10 “За жилищно строителство и КОО”, кв.157 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, бул. ”Цар Освободител” №17б
фотографско ателие”

№ 15 от 22. 01. 2016г.

преместваем обект за услуги – павилион/ каравана с максимални размери до 8/2,5м за нуждите на охраната
в имот с идентификатор 67338.603.220 по КК,
на имота

№ 16 от 22. 01. 2016г.

„БКТП 20/0,4кV - 1х800кVА”; „Ел.кабели 20кV”; „Ел. кабел 1кV”

за УПИ I, отреден “За производство на пелети” , кв.19 по плана на кв.”Асеновец”, гр.Сливен.

№ 17 от 27. 01.2016г.

„Вилна сграда” и „Гараж”

в УПИ VІ-2253, кв.238, местността „Дюлева река”, селищно образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.417.218 по КК

№ 18 от 27. 01. 2016г.

„Вилна сграда”

в УПИ ІІІ-3899, кв.284, местността „Лозарски връх”, селищно образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.419.104 по КК

№ 19 от 28. 01. 2016 г.

“Пристройки на един етаж към съществуваща жилищна сграда”

в УПИ VІ–57, кв.450 по плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Сава Филаретов” №19

№ 20 от 04. 02. 2016 г.

„Покрито паркомясто за лек автомобил”

в УПИ ХVІ-5148, кв.127 по плана на ЦГЧ -гр.Сливен, ул.”Александър Екзарх” №10, имот с идентификатор 67338.533.92 по КК на гр.Сливен.

№ 21 от 05. 02. 2016г.

„Вилна сграда”

в УПИ Х-1826, кв.30, местността „Среди дол”, селищно образувание „Изгрев”, землище гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.404.183 по КК

№ 22 от 05. 02. 2016г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІ, кв.61 по плана на с.Самуилово, община Сливен

№ 23 от 05. 02. 2016г.

„БКТП 20/0,4кV - 250кVA”

към Ферма за подрастващи птици” в ПИ 027001, м. ”Воденицата” в землището на с.Панаретовци, община Сливен.

№ 24 от 09. 02. 2016г.

„Основен ремонт и рехабилитация на улица от о.т.163 до о.т.110а по плана на Промишлена зона”,

между кв.кв.24,25,26 и 27 в регулационните граници на Пром. зона, гр.Сливен

№ 25 от 09. 02. 2016 г.

„Преустройство на съществуващо жилище в офис”

в УПИ ХV-18, кв.157 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, бул.”Цар Освободител” № 21

№ 26 от 12. 02. 2016г.

„Благоустрояване на поречието на р.Асеновска между кв.”Комлука” и кв.”Клуцохор”- гр.Сливен”,

в регулационните граници на гр.Сливен

№ 27 от 16. 02. 2016г.

Сенник над лятна търговска площ”

в УПИ VІІІ, кв.94 по плана на „Комлука”, гр. Сливен

№ 28 от 17.02. 2016г.

„Жилищна сграда с гараж”

в УПИ V-75, кв.11 по плана на с.Гергевец, община Сливен

№ 29 от 17. 02. 2016г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХV-383, кв.25 по плана на с.Чинтулово, община Сливен, ПИ с идентификатор 81387.501.383 по КК

№ 30 от 19. 02. 2016 г.

“Спешно отделение и отделение по транфузионна хематология на МБАЛ”Д-р Иван Селимински”

в УПИ І ”За болница”, кв.306 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Христо

“Декоративен басейн”

в УПИ ХV-152 /стар пл.№1498/, кв.54 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Асен Златаров” № 17А, имот с идентификатор 67338.512.152 по КК
на гр.Сливен.

№ 31 от 24. 02. 2016 г.
№ 32 от 24. 02. 2015 г.

“Жилищна сграда за етапно изпълнение”

Ботев” № 1

в УПИ ІІІ-10, кв.382 на кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Илия Цеков” №26, имот с идентификатор 67338.528.10 по КК.

№ 33 от 25. 02. 2016г.

„Основен ремонт сграда и вертикална планировка на ЖП гара Сливен”,

находяща се в УПИ ІІІ-“За ЖП гара, ЖП ареал и КОО”, кв.506 по плана на кв.”Даме Груев”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.605.7 и
сгради с идентификатори 67338.605.7.1, 2 и 3 по КК на гр.Сливен

№ 34 от 29. 02. 2016г.

„Ажурна ограда”

на ПИ № 081047, местността „Баира” в землището на с.Стара река, община Сливен, преотреден за „Жилищно застрояване”

№ 35 от 29. 02. 2016г.

„Пристройка и преустройство на съществуваща жилищна сграда” и „Гараж със склад”

в УПИ ХІІ-348, кв.426 по плана на кв.„Ново село”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.528.348 по КК

№ 36 от 29. 02. 2016 г.

„Жилищна сграда и гараж със склад”

в УПИ ХVІ-302, кв.25 по плана на с.Чинтулово, община Сливен, ПИ с идентификатор 81387.501.302

№ 37 от 29. 02. 2016 г.

„Навес за инвентар”

в ПИ с идентификатор 30990.220.48 по КК на землище с.Злати войвода, община Сливен с НТП „За модулна газ-станция и заведение за
бързо хранене”

№ 38 от 29. 02. 2016г.

„Вилна сграда”

в УПИ ХІІ-2609, кв.291, местността „Лозарски връх”, селищно образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.419.203 по КК

№ 39 от 29. 02. 2016г.

“Ремонт на покрив”

в ПИ 67338.302.100, м.”Асеновско дефиле” - землище на гр.Сливен, сграда с идентификатор 67338.302.100.6 по КК на гр.Сливен.

№ 40 от 01. 03. 2016 г.

“Сграда за търговия и обществено обслужване“

в УПИ VІІ-„За магазин”, кв.176 на кв.”Клуцохор”, имот с идентификатор 67338.544.234 по КК на гр.Сливен.

№ 41 от 01. 03. 2016г.

“Ремонт на покрив”

на сграда с идентификатор 67338.545.20.2 по КК, попадаща в УПИ ІV-20 /стар пл.№735/, кв.198 по плана на кв.”Клуцохор”- гр.Сливен,
ул.„Веслец” № 17.

№ 42 от 07. 03. 2016 г.

“Ограда”

на УПИ V-273, кв.215 по плана на кв.”Клуцохор”, гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.545.273 по КК, ул.”Баба Тонка” №19

№ 43 от 07. 03. 2016г.

„Ограда”

на УПИ І-192, кв.40 по плана на с.Калояново, община Сливен

№ 44 от 07. 03. 2016г.

„Ограда”

в УПИ ХVІІІ-281, кв.23 по плана на с.Новачево, община Сливен

№ 45 от 07. 03. 2016г.

„Гараж”

в УПИ ХVІІ-310, кв.2 по плана на с.Мечкарево, община Сливен, ПИ с идентификатор 47980.501.310 по КК

№ 46 от 10. 03. 2016г.

„Ограда”

в УПИ ІІ-2818, кв.64, местността „Орта синур”, селищно образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.406.637
по КК

№ 47 от 10. 03. 2016г.

„Селскостопанска постройка”

в ПИ с идентификатор 47980.28.71 по КК, местността „Мешата”, НТП „Овощна градина”, землището на с.Мечкарево, община Сливен

№ 48 от 11. 03. 2016г.

„Контролно-пропусквателен пункт”

в ПИ № 056039 по плана на бивш стопански двор, с НТП „Производствен терен”, землището на с.Гергевец, община Сливен

№ 49 от 11. 03. 2016г.

„Ремонтна работилница и склад за селскостопанска механизация – ремонт и преустройство на
в ПИ № 056039 по плана на бивш стоп. двор, с НТП „Производствен терен”, землището на с.Гергевец, община Сливен
съществуващи сграда и навес”

№ 50 от 11. 03. 2016г.

„Склад за плодове”

в ПИ № 056039 по плана на бивш стопански двор, с НТП „Производствен терен”, землището на с.Гергевец, община Сливен

№ 51 от 11. 03. 2016г.

„Вилна сграда” и „Ограда”

в УПИ ХІІІ-1697, кв.50, местността „Андреева чешма”, селищно образувание „Изгрев”, землище гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.405.175 по КК

№ 52 от 11. 03. 2016 г.

“Преустройство на офис за нуждите на зъболекарски кабинет“

в сграда с идентификатор 67338. 508.52.3. по КК на гр.Сливен, попадаща в УПИ ХІ-2088, кв.75 на кв.”Комлука”, ул.”Асеновска” №2.

№ 53 от 11. 03. 2016 г.

“Гараж със склад”

в УПИ VІІІ-47/стар 451/, кв.233 на кв.”Клуцохор”, гр.Сливен, ул.”Цар Иван Шишман” № 39, имот с идентификатор 67338.537.47 по КК на
гр.Сливен.

№ 54 от 12. 03. 2016 год.

„Навес - барбекю”

в УПИ ХVІІ-355, кв.59 по плана на кв.”Речица”, гр.Сливен, ул.Св.Иван Рилски” №5, имот с идентификатор №67338.702.355 по КК на
гр.Сливен.

№ 55 от 14. 03. 2016г.

„Вътрешно преустройство на съществуваща производствена сграда в предприятие за преработка на
в УПИ XIX-“за текстилна промишленост”, кв.11 на Промишлена зона на гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.601.65 по КК на гр.Сливен
суровини за текстилната промишленост”

№ 56 от 17. 03. 2016г.

„Вилна сграда” и „Гараж”

в УПИ VІІІ-2458, кв.257, местн. „Лозарски връх”, селищно образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.418.202 по КК

№ 57 от 17. 03. 2016г.

„Вилна сграда” и „Гараж”

в УПИ ІV-2298, кв.258, местността „Дюлева река”, селищно образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.418.140 по КК

№ 58 от 17. 03. 2016г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІ-2891, кв.215, местността „Сухата чешма”, селищно образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.415.105 по КК

№ 59 от 17. 03. 2016 г.

„Покрито паркомясто”

в УПИ VІІ-111, кв.423 по плана на кв.„Ново село”, гр.Сливен

№ 60 от 17. 03. 2016 г.

“Eднофамилна жилищна сграда”

в УПИ ХІ-194,195,196, в кв.212 по плана на кв.”Клуцохор”, гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.545.323 по КК, ул.”Баба Тонка” №34

№ 61 от 21. 03. 2016г.

„Вилна сграда”

в УПИ VІІІ-957, кв.24, местността „Градището”, селищно образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен

№ 62 от 21. 03. 2016г.

„Пътна връзка за ПИ № 101061 - ТИР паркинг с обслужващи сгради”

в ПИ № 276 на път ІІ-53 в участъка Сливен-Ямбол, м. „Чобанка”, землището на с.Гергевец, община Сливен

№ 63 от 21. 03. 2016г.

„Реконструкция въздушна мрежа НН по улици между кв.33, 35 и 36 по плана на с.Крушаре”

в регулационните граници на с.Крушаре, община Сливен

№ 64 от 22. 03. 2016 год.

“Реконструкция на ограда”

на ПИ с идентификатор 67338.515.73 по КК, попадащ в УПИ V–73,74, кв.60 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Елисавета Багряна” № 39.

№ 65 от 23. 03. 2016г.

„Складове и магазин за авточасти”

в ПИ 67338.98.47 по КК с НТП „за друг вид производствен, складов обект”, м.”Аркара коруч”, землище гр.Сливен, отреден за „складова база
с производствена дейност за промишлени цели, площадка за разкомплектоване на излезли от употреба МПС и складове и магазин за
авточасти”

№ 66 от 29. 03. 2016г.

“Сградна газова инсталация на съществуваща производствена сграда”

в УПИ XIX-“за текстилна промишленост”, кв.11 на Промишлена зона на гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.601.65

№ 67 от 29. 03. 2016 г.

„Метално комплектно трансформаторно табло 20/0,4кV - 100кVA” и „Ел.табло НН“

за „Базова станция SLV0097.В00“ в ПИ 67338.848.16, м.”Юрта” на кв.“Речица“, гр. Сливен.

№ 68 от 30.03.2016г.

„Сградна газова инсталация на покрита лекоатлетическа писта в спортна зала „В.Левски”

в УПИ ІІ-„За обществено обслужване, жилищно застрояване и търговия”, кв.673 по плана на спортен парк „Юнак”, гр.Сливен

№ 69 от 31. 03. 2016г.

„Вилна сграда”

УПИ Х-2318, кв.257, м.”Лозарски връх”, селищно образувание „Изгрев”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.418.184 по Кадастралната
карта

№ 70 от 31. 03. 2016г.

„Реконструкция и изграждане на уличното пространство източно от ПИ 67338.603.269 по КК”

представляващ УПИ V, кв.22 по плана на „Промишлена зона”, гр.Сливен

№ 71 от 31. 03. 2016 г.

“Гараж”

в УПИ ХV-57, кв.741, по плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Акад.Любомир Милетич” №2, имот с идентификатор 67338.522.57 по КК на
гр.Сливен.

№ 72 от 04. 04. 2016г.

“Едноетажна жилищна сграда”

в УПИ ХVІІІ-129, кв.238 по плана на кв.”Клуцохор” на гр.Сливен, ул.„17-януари” №3, ПИ с идентификатор 67338.537.129 по КК.

№ 73 от 05. 04. 2016г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІІ-2884,2885, кв.217, м.”Сухата чешма”, селищно образувание „Изгрев”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.415.606 по
Кадастралната карта

№ 74 от 05. 04. 2016г.

„Търговско - административна сграда”

в УПИ VІІ-„За Автомаркет”, кв.77 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.606.46 по КК на гр.Сливен

№ 75 от 05. 04. 2016 г.

“Жилищна сграда и допълващо застрояване”

в УПИ ХХІІ-90, кв.53, по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Козлодуй” №3, имот с идентификатор 67338.512.90 по КК

№ 76 от 06. 04. 2016 год.

“Преустройство и смяна предназначението на съществуващи помещения в лоби - бар на хотел „Парк находящ се в УПИ І-5517 „За хотел”, кв.143 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, бул.”Цар Освободител” №6, имот с идентификатор 67338.548.6 по
централ”
КК.

№ 77 от 12. 04. 2016 г.

“Ремонт на покрив”

№ 78 от 12. 04. 2016 г.

„Цех за печене и пакетиране на ядки – пристройка и преустройство на съществуващи производствени в УПИ ХХХ-„За административна сграда и складово-производствени сгради”, кв.20 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с
сгради”
идентификатор 67338.603.394 по КК

№ 79 от 13. 04. 2016г.

БКТП 20/0,4кV 1х400кVА” Ел.кабели 20кV” и „Кабел НН”

в УПИ ХС-„за паркинг” в кв.21 на Промишлена зона, гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.603.381 по КК; в УПИ I, кв.79 по плана на
Промишлена зона гр.Сливен

№ 80 от 14. 04. 2016г.

„Реконструкция въздушна мрежа НН и захранване на жилищна сграда в кв.1 на с.Средорек”,

в регулационните граници на с.Средорек, община Сливен

№ 81 от 15. 04. 2016 г.

„Гараж”

в УПИ ХІ-2454, кв.257, местността „Лозарски връх”, селищно образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.418.207 по КК

№ 82 от 15. 04. 2016 г.

„Вилна сграда”

в УПИ VІІІ-2664,2666, кв.60, местността „Орта синур”, селищно образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с идентификатори
67338.406.21 и 19 по КК

№ 83 от 15. 04. 2016 г.

„Магазин за хранителни стоки и кафе-аперитив”

в УПИ ІХ-341, кв.47, с.Младово, община Сливен

№ 84 от 15. 04. 2016 г.

„Вилна сграда - пристройка и преустройство”

в УПИ VІ-2449, кв.257, местността „Лозарски връх”, селищно образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен

№ 85 от 15. 04. 2016г.

“Жилищна сграда на два етажа като пристройка и надстройка на същесвуващи сгради”

в УПИ ХХІІІ-15, кв.245 по плана на кв.„Клуцохор” - гр.Сливен, ул.„Овчарска” №5а, имот с идентификатор 67338.540.15 по КК на гр.Сливен

№ 86 от 20. 04. 2016г.

„Склад за готова продукция”

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

№ 87 от 20. 04. 2016 г.

„Магазин за хранителни стоки”

в УПИ ІІ -„За жилищно строителство”, кв.280 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Генерал Драгомиров” № 15, обекти с идентификатори
67338.549.3.3 и 67338.549. 3.1.12 по КК на гр.Сливен

№ 88 от 20. 04. 2016г.

„Реконструкция въздушна мрежа НН и захранване на приемник на ел.енергия в УПИ IV, кв.4 на
в регулационните граници на с.Чинтулово, община Сливен.
с.Чинтулово”,

№ 89 от 20. 04. 2016г.

„Павилион – обект за търговия”

в УПИ ІІ-159, кв.29 по плана на с.Глуфишево, община Сливен

№ 90 от 20. 04. 2016 г.

„Цех за преработка, пастьоризация и съхранение на течни яйца”

в ПИ № 020014 с НТП „За птицеферма”, м.„Султанка”, землището на с.Панаретовци, община Сливен

№ 91 от 20. 04. 2016г.

„Текущ ремонт на съществуваща селскостопанска сграда”

в ПИ № 102010 с НТП „Стопански двор”, местността „До могилите”, землището на с.Чокоба, община Сливен.

№ 92 от 20. 04. 2016г.

„Ограда”

в УПИ І-151, кв.34 по плана на с.Калояново, община Сливен

№ 93 от 20. 04. 2016 г.

„Жилищна сграда – пристройка и преустройство"

в УПИ VІІІ-109, кв.42 на кв.„Комлука”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.507.109 по КК

№ 94 от 20. 04. 2016г.

„Жилищна сграда - надстройка”

в УПИ ХІ-2587, кв.292, местността „Погребите”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.419.175 по КК

№ 95 от 20. 04. 2016г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІІ-249, кв.34 по плана на с.Младово, община Сливен

в УПИ ХІІ-162, кв.445 по плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен, бул.„Георги Данчев” №3, сграда с идентификатор 67338.530.162.1 по КК на
гр.Сливен

№ 96 от 26. 04. 2016 г.

„Фундаменти и монтиране на телекомуникационен фургон и генератор”; “Ограда”

на УПИ V-„за търговия и услуги”, кв.86 на кв.”Комлука”, гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.535.24 по КК

№ 97 от 28. 04. 2016г.

“Рекламно-информационни елементи”

кв.13 по плана на „Промишлена зона”, гр.Сливен, пред УПИ ІV - „За бензиностанция и газстанция”

№ 98 от 28. 04. 2016г.

„Текущ ремонт на съществуваща сграда”

в УПИ І-146, кв.26 по плана на с.Гергевец, общ.Сливен

№ 99 от 28. 04. 2016 г.

„Лек навес - козирка”

в УПИ VІ, кв.22 по плана на „Промишлена зона”, гр.Сливен

№ 100 от 28. 04. 2016 г.

“Преустройство и смяна предназначението на съществуващо помещение в банков офис”

в УПИ ІV-„За жилищно строителство”, кв.282 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, бул.”Цар Освободител” №30, обект с идентификатор
67338.550.41.1.18 по КК на гр.Сливен.

№ 101 от 28. 04. 2016 г.

„Фотоволтаична инсталация 15 кWр” - етапно изграждане

в ПИ 37530.13.323, местността „Кору Тунджа”, землище на с.Ковачите, община Сливен

№ 102 от 28. 04. 2016 г.

“Автомивка на самообслужване”

в УПИ ІІ–„За комплексно обществено обслужване”, кв.597 по плана на ЖК”Сини камъни”, гр.Сливен.

№ 103 от 28. 04. 2016г.

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

в УПИ ХIII в кв.10а по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.601.249 по КК;

№ 104 от 04. 05. 2016г.

„Ограда”

на УПИ ІІІ-1330, кв.20, местността „Градището” в сел.обр. „Изгрев”, землище на гр.Сливен

№ 105 от 05. 05. 2016г.

„Вилна сграда”

в УПИ VІІІ-4215, кв.69, местността „Орта синур”, селищно образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с идентификатори
67338.406.184 по КК

№ 106 от 05. 05. 2016г.

„Комплекс къщи за гости за сезонно обитаване”

в УПИ VІІ-564, кв.38, местн. „Селището”, селищно образувание „Селището”, землището на гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.441.268
по КК

№ 107 от 05. 05. 2016г.

„Къща за гости за сезонно обитаване”

в УПИ ІІІ-559, кв.38, местността „Селището”, селищно образувание „Селището”, землището на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.441.270 по КК

№ 108 от 05. 05. 2016г.

Рекламно-информационен елемент /РИЕ/ с размери 2500/520/100мм – едностранна рекламна табела,

в УПИ Х-2019, кв.134, по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Г.С.Раковски” №13, обект с идентификатор 67338.513.244.5.4 по КК на гр.Сливен

№ 109 от 05. 05. 2016г.

„Еднофамилна жилищна сграда”

в УПИ ХІV-143, кв.464 по плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Полк.Борис Дрангов” №16

№ 110 от 10. 05. 2016 г.

“Ограда”

на УПИ ІІ-96 /стар ПИ 1850/, кв.244 по плана на кв.”Клуцохор”, гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.538.96 по КК, ул.”Патриарх Евтимий”
№ 81

№ 112 от 11. 05. 2016 г.

“Преустройство на съществуващи помещения в малка пивоварна”

в ПИ 35, попадащ в УПИ І- „За магазин”, кв.58 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Райна Княгиня” №44.

№ 113 от 11. 05. 2016 г.

„Преустройство на съществуващи помещения в жилище и навес за селскостопанска техника”

в УПИ ІІ-93, кв.20 на кв.”Речица”, гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.703.93 по КК

№ 114 от 11. 05. 2016г.

„Изграждане на въдушна мрежа НН за захранване на ел.приемник в УПИ III, кв.70 на с.Самуилово”

- в регулационните граници на с.Самуилово, община Сливен

№ 115 от 12. 05. 2016 г.

“Пристройка към съществуваща жилищна сграда”

в УПИ ІV-63, кв.165 на ЦГЧ - гр.Сливен , имот с идентификатор 67338.533.63 по КК на гр.Сливен.

№ 116 от 13. 05. 2016г.

„Ограда”

в УПИ ІІІ-145, кв.21 по плана на кв.„Дебелата курия”, гр.Сливен

№ 117 от 13. 05. 2016г.

„Сграда за тежко-автомобилен гараж”

в ПИ № 036046, местността „Гъстата драка”, землище на с.Тополчане, община Сливен с НТП „База за обслужване и ремонт на вятърни и
фотоволтаични централи, кранови уредби и фотоволтаични системи”

№ 118 от 13. 05. 2016г.

„Вилна сграда”

в УПИ V-2728, кв.54, местността „Андреева чешма”, селищно образувание „Изгрев”, землище гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.405.209 по КК

№ 119 от 16. 05. 2016г.

“Преустройство на съществуваща четириетажна нежилищна сграда в жилищна”

в УПИ VІІ-8022, кв.436 по плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Антон Иванов” №9, сграда с идентификатор 67338.530.133.2 по КК на
гр.Сливен.

№ 120от 18. 05. 2016 г.

“Пристройка към съществуваща жилищна сграда”

находяща се в УПИ ІХ-175, кв.33 по плана на кв.”Речица”, гр.Сливен , имот с идентификатор 67338.701.175 по КК на гр.Сливен.

№ 121 от 19. 05. 2016г.

„Вилна сграда”

в УПИ VІ-3300, кв.242, местността „Андреева чешма”, селищно образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.415.654 по КК

№ 122 от 19. 05. 2016г.

„Жилищна сграда – пристройка и надстройка”

в УПИ ХХІ-165, кв.29 по плана на с.Тополчане, община Сливен

№ 123 от 19. 05. 2016г.

„Жилищна сграда - пристройка и ремонт”

в УПИ ХІІІ-149, кв.18 по плана на гр.Кермен, общ.Сливен

№ 124 от 19. 05. 2016г.

„Вилна сграда”

в УПИ VІІ-1976,1977, кв.206, местността „Дюлева река”, селищно образувание „Изгрев”, землище гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.416.419 по

№ 125 от 20. 05. 2016 г.

“Жилищна сграда”

в НУПИ 182, кв.208 на кв.”Клуцохор”, гр.Сливен, имот с идентификатор 67338. 546.182 по КК, ул.”Патриарх Евтимий”№17.

№ 126 от 26. 05. 2016г.

“Преустройство на съществуващ търговски обект в гараж”

в УПИ ХVІІ-164, кв.124 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Петко Каравелов” №17, сграда с идентификатор 67338.532.164.3 по КК.

№ 127 от 26 .05.2016г.

„Фургон - будка за охрана”

в НУПИ 222, кв.„Асеновец”, ПИ с идентификатор 67338.565.222 по КК на гр.Сливен

№ 128 от 01. 06. 2016 г.

„Ограда”

на ПИ 67338.835.77, местност ”Къра”, землище кв.”Речица”, гр.Сливен

№ 129 от 06. 06. 2016г.

„Кафе-аперитив и магазин хранителни стоки”

в УПИ І - „за комплексно жилищно строителство”, кв.478 по плана на кв.”Даме Груев”, гр.Сливен

№ 130 от 07. 06. 2016 г.

„Стопанска постройка – склад /навес/ за продукция и инвентар”

в ПИ № 101011, местността „Стопански двор-север”, землището на с.Блатец, община Сливен с НТП „Овцеферма”

№ 130 от 09. 06. 2016 г.

“Двуетажна двуфамилна жилищна сграда с аптека и магазин ”

в УПИ ХІХ–356 /стар пл.№442/ в кв.59 на кв.”Речица”, гр.Сливен, ул.”Освобождение” №2, имот с идентификатор 67338.702. 56 по КК.

№ 131 от 10. 06. 2016 г.

“Гараж”

в УПИ І-117, кв.404, по плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Трифон войвода” №22, имот с идентификатор 67338.526.117 по КК на
гр.Сливен.

№ 132 от 10. 06. 2016г.

„Използваем сутерен на „Автосервиз с офиси”

в УПИ ІІІ-„За обслужващи дейности”, кв.701 по плана на кв.”Стоян Заимов-юг”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.553.19 по КК на
гр.Сливен

№ 133 от 13. 06. 2016г.

“Жилищна сграда на два етажа” за етапно изпълнение

в УПИ І-67, кв.83 по плана на кв.„Комлука” - гр.Сливен, ул.„Родопи” №4, имот с идентификатор 67338.502.67 по КК на гр.Сливен

№ 134 от 13. 06. 2016 г.

“Преустройство на съществуващи помещения в малка работилница за сладкарски изделия”

в УПИ ХV-54,55, кв.155 на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Одрин” №4, обект с идентификатор 67338.531 .55.1. 11.

№ 135 от 13. 06. 2016 г.

“Жилищна сграда на три етажа”

в УПИ VІІІ-47,78, кв.222 по плана на кв.”Клуцохор”, гр.Сливен, имоти с идентификатори 67338.538.47 и 67338.538.48 по КК, ул.”Тертер” №22
и ул.„Свобода” №7.

№ 136 от 15. 06. 2016г.

„Навес за обслужване на земеделски нужди”

в ПИ с идентификатор 67338.431.96, местността „Чинтулово”, землище на гр.Сливен, с трайно предназначение на територията
„Земеделска”

№ 137 от 15. 06. 2016г.

„Гараж”

в УПИ ІV-3, кв.1 по плана на с.Малко Чочовени, община Сливен

№ 138 от 15. 06. 2016г.

„Фургон”

в УПИ VІІІ-94, кв.9 по плана на с.Глушник, община Сливен

№ 139 от 22.06.2016г.

„Електронна автомобилна везна”

в ПИ № 056039 по плана на бивш стопански двор, с НТП „Производствен терен”, землището на с.Гергевец, община Сливен

№ 140 от 22. 06. 2016 г.

„Два пункта за изваряване на ракия – преустройство на съществуваща сграда”

в ПИ № 000112, бивш стопански двор, землището на с.Селиминово, община Сливен

№ 141 от 22. 06. 2016 г.

„Преустройство, модернизация и монтаж на технологично оборудване, промишлени вътрешни
находящ се в УПИ V- „За текстилна промишленост”, кв.22 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен
газопроводни инсталации в апретурен цех”,

№ 142 от 22. 06. 2016г.

„Реконструкция въздушна мрежа НН и захранване на жилищна сграда в УПИ IX- 1586, кв.52, м.”Андреева
в регулационните граници на СО”Изгрев”, община Сливен
чешма”

№ 143 от 23. 06. 2016 г.

„Покрито паркомясто за лек автомобил”

в УПИ ХХV-95, кв.53 по плана на ЦГЧ -гр.Сливен, ул.”Кирил и Методий” №15, имот с идентификатор 67338.512.95 по КК на гр.Сливен.

№ 144 от 27. 06. 2016г.

„Реконструкция въздушна мрежа НН от ТП”Манастира” в кв.Ново село”,

в регулационните граници на кв.кв.353, 354 и 361 по плана на гр.Сливен

№ 145 от 28. 06. 2016 г.

“Преустройство на съществуващо помещение в аптека”

в сграда с идентификатор 67338.535. 57.1 по КК на гр.Сливен, попадаща в УПИ І- „За обществено обслужване” , кв.737 на ЦГЧ - гр.Сливен

№ 146 от 30. 06. 2016г.

„Жилищна сграда – надстройка с преустройство”

в УПИ ХІ-66, кв.89 по плана на кв.„Комлука”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.503.66 по КК

№ 147 от 30. 06.2016г.

„Вилна сграда”

в ПИ № 103029, местността „Лещарец”, землището на с.Сотиря, община Сливен

№ 148 от 30. 06. 2016г.

„Жилищна сграда”

в УПИ VІІ-320, кв.4 по плана на с.Чинтулово, община Сливен, ПИ с идентификатор 81387.501.320 по КК

№ 149 от 30. 06. 2016г.

„Гараж за два автомобила”

в УПИ ІV-285, кв.35 по плана на с.Самуилово, община Сливен

№ 150 от 30. 06. 2016 г.

„Реконструкция на параклис „Св.Георги”

- сграда с идентификатор 67338.302.136.1 по КК, местността „Бармука”, землището на гр.Сливен

№ 151 от 30.06. 2016г.

„Ограда”

на УПИ VІ-480, кв.28 по плана на с.Ковачите, община Сливен, ПИ с идентификатор 37530. 502.480 по КК

№152 от 30. 06. 2016 г.

“Спортна зала за борба” – за етапно изпълнение,

в УПИ I, кв.717 по плана на спортен парк ”Юнак”, гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.557.60 по КК.

№ 153 от 04. 07. 2016г.

„Пункт за годишни технически прегледи и автосервиз - пристройки и преустройство на съществуваща в УПИ LVІІ-„За производствено-складова дейност”, кв.28 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.605.100 по
сграда”, етапно
КК

№ 154 от 04. 07. 2016г.

„Реконструкция въздушна мрежа НН в с.Самуилово”, „Външно ел.захранване за приемник на ел.енергия –
кв.кв.70, 75 и 76 по плана на с.Самуилово; УПИ II, кв.70 на с.Самуилово
помпа”

№ 155 от 05. 07.2016г.

„Сенник над лятна търговска площ”

в УПИ ІІ, кв.192 по плана на кв.”Клуцохор”, имот с идентификатор 67338.542.29 по КК на гр.Сливен, ул.”Георги Икономов” № 80.

№ 156 от 05. 07. 2016 г.

“Тераса към съществуващо жилище”

находящо се в УПИ І – “За жилищно строителство и читалище”, кв.327 по плана на кв.”Република”, гр.Сливен.

№ 157 от 05. 07. 2016 г.

“Пекарна за тестени изделия – реконструкция и пристройка на съществуваща сграда за търговия”

в УПИ ХІІ–„За кооперативен пазар”, кв.382 по плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен.

№ 158 от 06. 07. 2016г.

„Павилион – обект за търговия”

в ПИ № 160 по плана на с.Сотиря, община Сливен

№ 159 от 06. 07. 2016г.

„Гараж, склад за отоплителни материали и лятна кухня”

в УПИ ІV-168, кв.22 по плана на с.Гергевец, община Сливен

№160 от 06. 07. 2016г.

„Жилищна сграда”

в УПИ V, кв.36 по плана на с.Струпец, община Сливен

№ 161 от 07. 07. 2016г.

“Разширение на фитнес зала”

в УПИ VІ–„За автокъща, автосалон и заведение за обществено хранене”, кв.580 по плана на ЖК”Сини камъни”, гр.Сливен.

№ 162 от 07. 07. 2016г.

„Реконструкция на ТП”Център”

в УПИ IX- “за ТП”, кв.15 на с.Ичера, община Сливен

№ 163 от 07. 07. 2016г.

„Реконструкция на ТП”Център”

до УПИ ХХVIII в кв.45 на с.Крушаре, община Сливен.

№ 164 от 11. 07. 2016г.

„Реконструкция въздушна мрежа СрН в кв.4 на СО”Сливенски минерални бани”,

землище с. Злати войвода, община Сливен

№ 165 от 11. 07. 2016 г.

“Пристройка за стълбище и преустройство на тавански помещения на жилищна сграда”

в УПИ ХVІІІ–165, кв.406 по плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Карандила” №85

№ 166 от 12. 07. 2016г.

„Реконструкция на кабелна линия СрН от ТП”Център” до ТП”Дъба”

в регулационните граници на кв.”Речица” на гр.Сливен.

№ 167 от 12. 07. 2016г.

„Реконструкция кабел СрН от ТП”Изкуство” до ТП”Декотекс” при пресичането на р.Асеновска”

в регулационните граници на Промишлена зона - гр.Сливен

№ 168 от 13. 07 2016г.

“Жилищна сграда” - етапно изграждане

в УПИ ХХVІ-150, кв.179 по плана на кв.„Клуцохор”- гр.Сливен, ул.„Георги Икономов” №30, имот с идентификатор 67338.544.150 по КК.

№ 169 от 13. 07.2016г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІV-2456, кв.257, местността „Лозарски връх”, селищно образувание „Изгрев”, землище гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.418.239
по КК

№ 170 от 13. 07. 2016г.

„Разширение на рибопреработвателно предприятие – пристройка и надстройка на съществуваща сграда”

в УПИ Х-„За рибопреработвателно предприятие”, кв.10б по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.601.262 по
КК

№ 171 от 13. 07. 2016г.

“Складово помещение”

в УПИ ХVІ–31,32, кв.383 по плана на кв.”Ново село” на гр.Сливен, бул.”Панайот Хитов” №4.

№ 172 от 18. 07.2016г.

преместваемо съоръжение LAFKA - павилион 4кв.м, както и хладилни витрини и фризер върху площ от
2кв.м

в УПИ ІІІ-„За ЖП гара, ЖП ареал и КОО”, кв.506 по плана на кв.„Даме Груев”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.605.7 по КК на
гр.Сливен

№ 173 от 18. 07. 2016г.

Автоматична пощенска станция с площ 3,80кв.м и височина до 2,20м, от модулни касети с метална конструкция, пред западната регулационна граница на УПИ І-„За болница”, кв.306 по плана на ЦГЧ, гр.Сливен, ул.”Христо Ботев”,

№ 174 от 20. 07. 2016г.

„Магазин за хранителни стоки - преустройство на част от съществуваща жилищна сграда” и „Навес в УПИ V-136, кв.14 по плана на с.Струпец, община Сливен
покрита търговска площ”

№ 175 от 20. 07. 2016г.

„Преустройство на пункт за дестилация на ферментирали плодове””

в ПИ 67338.536.3 /стар №2013/, м.”Асеновско дефиле”, землище на гр.Сливен с НТП „За складова база и казан за ракия

№ 175 от 20. 07. 2016г.

„Ограда и подпорна стена”

в УПИ ІІІ-4231, кв.71, местността „Орта синур”, селищно образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.406.638 по КК

№ 176 от 25. 07. 2016г.

„Фабрика за преработка и пакетаж на ядки”

в УПИ ІІІ-26,27,„За складова база и предприятие за производство на печени ядки „Кронос””, кв.8 на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ
67338.601.267 по КК

№ 177 от 25. 07. 2016 г.

“Пътна връзка за предприятие за преработка на маслини, плодове и зеленчуци в ПИ 67338. 832.50 по КК”

в ПИ 67338.832.76 по КК, местността „Къра”, землище на кв.”Речица”, гр.Сливен

№ 178 от 25. 07. 2016г.

„Частична реконструкция на улично осветление в с.Тополчане”

до и в кв.34 по плана на с.Тополчане, община Сливен

№ 179 от 27. 07. 2016г.

„БКТП 20/0,4кV - 1х800кVА”;„Ел.кабели 20кV”

в УПИ LXXXIX-“за ТП”, кв.21 и в регулационните граници на Промишлена зона, гр.Сливен

№ 180 от 27. 07. 2016 г.

“Ограда”

на ПИ 67338.835.54 по КК, местност ”Къра”, землище кв.”Речица”, гр.Сливен

№ 181 от 28. 07. 2016г.

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

в ПИ 67338.8.30 м. Рамануша, в и извън регулационните граници на гр.Сливен

№182 от 28. 07. 2016 г.

“Цех за производство на пелети”

в ПИ 67338.845.36, м. ”Дотлука”, земл. кв.”Речица”, гр.Сливен

№ 183 от 28. 07. 2016г.

„Ограда”

на УПИ ХVІІІ-262, кв.29 по плана на с.Самуилово, община Сливен

№ 184 от 28. 07. 2016г.

„Жилищна сграда-пристройка и преустройство”; „Два гаража”

в УПИ VІІ-77, кв.10 по плана на с.Калояново, община Сливен

№ 185 от 28. 07.2016г.

„Основен ремонт на съществуваща жилищнa сграда”

в УПИ ІХ-166, кв.20 по плана на с.Ичера, община Сливен, ПИ с идентификатор 32915.501.166 по КК

№ 186 от 29.07.2016 г.

„Два пункта за изваряване на ракия – преустройство на съществуваща сграда”

в ПИ № 039065, местността „Гелин дере”, землището на с.Самуилово, община Сливен

№ 187 от 01. 08. 2016г.

„Преустройство и промяна предназначението на съществуващи помещения в кухня” в сграда с
в УПИ ІІ-“за промишленa и складова дейност”, кв.19 на „Промишлена зона”, гр.Сливен
идентификатор ПИ 67338.603.145.8 по КК

№ 188 от 01. 08. 2016 г.

„Склад за хранителни стоки и административна сграда”

в УПИ ХХІІІ-„За склад за хранителни стоки и административна сграда”, кв.28, Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.605.108 по

№ 189 от 03. 08. 2016г.

“Основен ремонт на съществуваща жилищна сграда”

в УПИ ХІV-4, кв.87 по плана на кв.”Комлука” на гр.Сливен, ул.„Асеновска” № 85, ПИ с идентификатор 67338.503.4 по КК.

№ 190 от 03. 08. 2016 г.

“Плодохранилище”

ПИ 67338.871.570 местност ”През Тунджа”, землище на гр.Сливен.

№ 191 от 05. 08. 2016 г.

“Жилищна сграда с обекти за търговия и стопанска дейност”

в УПИ І-„За жилищно строителство и КОО”, кв.152 по плана на ЦГЧ, гр.Сливен

№ 192 от 08. 08. 2016г.

„Спортна площадка - открит фитнес”

в и пред УПИ VІІ -„за дом за стари хора”, кв.1 по плана на кв.”Ново село-изток”, гр.Сливен

№ 193 от 08. 08. 2016г.

“Пристройка за котелно помещение и горивно стопанство” и „Отоплителна инсталация на ОУ„Хаджи
в УПИ XX-236 „за училище”, кв.24 по плана на с.Селиминово, община Сливен
Димитър”

№ 194 от 08. 08. 2016г.

„Реконструкция на ТП”Дъба”

в УПИ ХI, кв.11 по плана на кв.Речица, гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.701.467 по КК

№ 195 от 08. 08. 2016г.

„Реконструкция на ТП”Център”

в УПИ I в кв.68 по плана на кв.Речица, гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.702.375 по КК

№ 196 от 10. 08. 2016г.

„Разширение на съществуващ магазин за хранителни стоки”

в УПИ ІV-2430, кв.251, местността ”Лозарски връх”, селищно образувание „Изгрев”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.418.438 по КК

№ 197 от 10. 08. 2016г.

„Еднофамилна жилищна сграда”

в УПИ VІ-257, 258, кв.681 по плана на кв.”Ново село-изток”, гр.Сливен, ул.”Любомир Милетич” №15

№ 198 от 11. 08. 2016г.

„Вилна сграда”

в УПИ ІІ-2499, кв.286, местността ”Лозарски връх”, селищно образувание „Изгрев”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.418.328 по
Кадастралната карта

№ 199 от 10. 08. 2016 г.

“Обединено детско заведение и здравно-образователен център”

в УПИ І-„за социални дейности, кметство, женска и детска консултация, поликлиника, ОДЗ и здравно-образователен център” в кв.40 по
плана на кв.”Надежда” на гр.Сливен

№ 200 от 12. 08. 2016г.

“Реконструкция на отоплителна инсталация на І -воОУ„Х.М.Пашов“

в УПИ ІІ-„за училище”, кв.44 по плана на кв.“Комлука“, гр.Сливен.

№ 201 от 12. 08. 2016г.

“Реконструкция и газификация на котелно на СОУ„Димитър Рохов“

в УПИ ІІІ-„за спортно училище”, кв.666 по плана на гр.Сливен.

№ 202 от 12. 08. 2016г.

“Реконструкция и газификация на котелно на „Дом за стари хора - Сливен“

в УПИ VІІ-„За дом за стари хора”, кв.1, по плана на кв.“Ново село-изток“, гр.Сливен.

№ 203 от 12. 08. 2016 г.

„Пристройка и надстройка на вилна сграда “

УПИ VІ-3007,3008, кв.216, м.„Сухата чешма”, селищно образувание „Изгрев”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.415.669

№ 204 от 12. 08. 2016г.

„Жилищна сграда”

в УПИ І-3965, кв.502, м.”Барутни погреби”, селищно образувание „Изгрев”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.419.279

№ 205 от 12. 08. 2016г.

„Лятна кухня”

в УПИ ХІ-98, кв.8 по плана на с.Бяла, община Сливен

№ 206 от 16. 08. 2016 г.

“Пристройка и преустройство на съществуваща производствена сграда”

в ПИ 67338.835.15 по КК, м.”Драката”, землище на кв.”Речица”, гр.Сливен

№ 207 от 17. 08. 2016г.

„БКТП 20/0,4кV - 2х800кVА”;„Ел.кабел 20кV” и „Кабел НН”

в УПИ ХІХ-“За стопанска деност” кв.5 по плана на с.Николаево, община Сливен.

№ 208 от 17. 08. 2016г.

„Жилищна сграда с кафе - аперитив” – етапно в

УПИ ІХ-184,185,186 в кв.489 по плана на кв.”Даме Груев”, гр.Сливен, ПИ идентификатор 67338.563. 230

№ 209 от 18. 08. 2016г.

Навес/сенник с размери до 120 кв.м от стоманена конструкция и леко покритие като преместваем обект към имот с идентификатор 67338.832.72 по КК с НТП „за друг вид производствен, складов обект”, в м.”Къра”, землище на кв.”Речица” склад за селскостопанска механизация,
гр.Сливен

№ 210 от 19. 08. 2016 г.

“Eднофамилна жилищна сграда”

в УПИ VІ-88, в кв.84 по плана на кв.”Комлука”, гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.502.88 по КК, ул.”Работническа” №21

№ 211 от 19. 08. 2016 г.

“Текущ ремонт на жилищна сграда”

в УПИ ІІІ-7338, кв.402 по плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.„Трифон войвода” №10, сграда с идентификатор 67338.526.244.1 по КК на
гр.Сливен

№ 212 от 25. 08. 2016 г.

„Фотоволтаична централа 30кW”

в УПИ VІ, кв.31а по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.604.91 по КК

№ 213 от 25. 08. 2016г.

„Строителен хипермаркет”

в УПИ V-1854,1855, кв.208, местността „Дюлева река”, селищно образувание „Изгрев”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.416.407 по

№ 214 от 26. 08. 2016 г.

“Реконструкция на дървен покрив”

в УПИ V-42, кв.282 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, бул.”Цар Освободител” № 32, имот с идентификатор № 67338.550.42.

№ 215от 30. 08. 2016год.

„Еднофамилна жилищна сграда”

в УПИ ХІ-75, кв.368 по плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Гаговец” №25, имот с идентификатор 67338.518.74 по КК

№ 216 от 31. 08. 2016г.

“Преустройство на базова станция № 5011” в сграда с идентификатор 67338.525.133.1,

в УПИ ІІІ, кв.572 по плана на гр.Сливен, ЖК”Българка” бл.22

№ 217 от 01. 09. 2016 год.

“Пристройка към съществуващ магазин и сервиз за гуми”

в УПИ ХІІ „За КОО”, кв.280 по плана на ЦГЧ -гр.Сливен, ул.”Лъдженска” , имот с идентификатор №67338.549.68 по КК на

№ 218 от 02. 09. 2016 год.

“Преустройство и реконструкция на съществуващи помещения за конферетна зала в хотел“

в УПИ ІІІ-„За ансамбъл малки семейни хотели”, кв.102 на кв.”Комлука”, ул.”Великокняжеска” №31.

№ 219 от 08. 09. 2016г.

„Фотоволтаична инсталация - 30 кW”

в УПИ ІV-136, кв.23 по плана на с.Глуфишево, община Сливен

№ 220 от 08. 09. 2016 г.

„Стопанска постройка – склад/навес за продукция и инвентар”

в ПИ № 101011, местността „Стопански двор-север”, землището на с.Блатец, община Сливен с НТП „Овцеферма”

№ 221 от 08. 09. 2016г.

„Ограда”

на УПИ VІІ-4160 и УПИ ХІХ-4170, кв.507, местността „Барутни погреби” /„Погребите”/, гр.Сливен, ПИ с идентификатори 67338.420.242 и 228
по КК

№ 222 от 08. 09. 2016г.

„Ограда и подпорна стена”

в УПИ ІІІ-4231, кв.71, местността „Орта синур”, селищно образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.406.638 по КК

№ 223 от 08. 09. 2016 год.

“Преустройство и промяна на предназначението за Медицински център на съществуващи помещения”,

обекти с идентификатори 67338.544.227.1.2; 67338.544.227.1.3 и 67338.544.227.1.4 по КК, попадащ в УПИ ІХ-227, кв.176 на кв.”Клуцохор” гр.Сливен, ул.”Георги Икономов” №12

№ 224 от 10. 09. 2016 г.

“Преустройство на тавански помещение от съществуваща жилищна сграда за създаване на таванско
сграда с идентификатор 67338.546.183.1 по КК на гр.Сливен, НУПИ 183, кв.208 на кв.”Клуцохор”, ул.”Патриарх Евтимий” №15.
жилище“,

№ 225 от 12. 09. 2016 г.

“Пекарна за тестени изделия – реконструкция и пристройка на съществуваща сграда за търговия”

в УПИ ХІІ–„За кооперативен пазар”, кв.382 по плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен.

№ 226 от 12. 09. 2016 г.

“Ремонт на покрив”

сграда с идентификатор 67338.545.43.2 по КК, пв УПИ ХVІ-43 /стар пл.№704/, кв.198 по плана на кв.”Клуцохор”- гр.Сливен, ул.„Шаркьой” №
6а.

№ 227 от 12. 09. 2016г.

„Къща за гости”

в УПИ ХХ-4088, кв.511, местността „Погребите” /„Барутни погреби”/, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.419.387 по КК

№ 228 от 12. 09. 2016г.

„Вилна сграда”

в УПИ ІІІ-5086, кв.431, местността „Гюргюнлюка”, селищно образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с идентификатор
67338.421.85 по КК

№ 229 от 12. 09. 2016 г.

“Текущ ремонт на съществуваща жилищна сграда”

в УПИ ІІІ-98, кв.106, по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Генерал Столетов” №19.

№ 230 от 17. 09. 2016г.

Реконструкция на отоплителна инсталация на ІІ-ро ОУ“Христо Ботев“;“Котелно помещение, оборудване и
„ в УПИ I-„за училище”, кв.201по плана на кв.„Клуцохор”, гр.Сливен, ул.”Московска” № 6
инсталационни връзки”

№ 231 от 17. 09. 2016 г.

„Обслужваща улица в кв.”Стоян Заимов-север”,

пред кв.726 на кв.”Стоян Заимов-север” на гр.Сливен

№ 231 от 17. 09. 2016 г.

„Обслужваща улица в кв.”Стоян Заимов-север”,

пред западния край на южната регулационна граница на УПИ I, кв.726 по плана на кв.”Стоян Заимов-север” на гр.Сливен

№ 232 от 17. 09. 2016 год.

“Преустройство на съществуващо помещение в аптека”

УПИ --ІІІ – 40 /стар 5471/, кв.282 на ЦГЧ - гр.Сливен, бул.”Цар Освободител” №28, обект с идентификатор 67338.550.40.8

№ 233 от 17. 09. 2016 год.

„Склад към цех за хартия - пристройка с преустройство"

в УПИ ХLV-за печатница, кв.26 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.605.202 по КК

№ 234 от 17. 09. 2016 год.

„Два пункта за изваряване на ракия”

в ПИ № 067047, бивш стопански двор, землището на с.Драгоданово, община Сливен

№ 235 от 17. 09. 2016г.

„Ажурна ограда”

на ПИ с идентификатор 32915.51.35 в местността „До училищна градина” по КК на землището на с.Ичера, община Сливен, преотреден за
„Ваканционно селище”

№ 236 от 17. 09. 2016г.

„Ажурна ограда”

на ПИ с идентификатор 32915.51.48 в местността „До реката” по КК на землището на с.Ичера, община Сливен, преотреден за „Вилна
сграда”

№ 237 от 17. 09. 2016г.

„Ажурна ограда”

на ПИ с идентификатор 32915.51.47 в местността „Паткова лъка” („До училищна градина”) по КК на землището на с.Ичера, община Сливен,
преотреден за „Заведение за обществено хранене”

№ 238 от 17. 09. 2016г.

„Ажурна ограда”

на ПИ с идентификатор 32915.52.21 в местността „Паткова лъка” по КК на землището на с.Ичера, община Сливен, преотреден за
„Рибарник”

№ 239 от 17. 09. 2016г.

„Ажурна ограда”

на ПИ с идентификатор 32915.53.47 в местността „Хармана” по КК на землището на с.Ичера, община Сливен, преотреден за „Вилна сграда”

№ 240 от 17. 09. 2016г.

„Ажурна ограда”

на ПИ с идентификатор 32915.53.48 в местността „Хармана” по КК на землището на с.Ичера, община Сливен, преотреден за „Вилна сграда”

№ 241 от 17. 09. 2016 год.

„Покривна фотоволтаична централа с мощност до 30кW”

в ПИ 67338.871.570 /стар ПИ 67338. 871.566/ по КК, местност ”През Тунджа”, землище гр.Сливен.

№ 242 от 19. 09. 2016 г.

„Покривна фотоволтаична централа с мощност до 5кW”

в УПИ ХІІІ-88, кв.376, по плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен, бул.”Панайот Хитов”№65, имот с идентификатор 67338.519.125 по КК

№ 243 от 19. 09. 2016г.

“Изтегляне на кабел за оптична свързаност на Община Сливен, Административен съд –Сливен и служби на
Агенция по вписвания, гр.Сливен”

№ 244 от 21. 09. 2016г.

„Реконструкция въздушна мрежа НН на с.Градско”; „Захранване на гараж със склад”

№ 245 от 26.09. 2016 г.

“Газифициране котелна централа, ВОИ и вентилация на игрище за баскетбол на обществена сграда в УПИ ІІ-„За обществено обслужване, жилищно застрояване и търговия”, кв.673 по плана на спортен парк „Юнак”, гр.Сливен
спортна зала”

№ 246 от 26. 09. 2016г.

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 УПИ ХІ-62, кв.386, по плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен, бул.”Панайот Хитов” №18,
10кв.м,

№ 247 от 27. 09. 2016 г.

“Ограда”

№ 248 от 28. 09. 2016г.

„Изграждане на въздушна линия НН от ВИ”Изток” на ТП ”Пчелина”;„Външно ел.захранване на стопанска
в ПИ 68117.11.6610, м.Юрта, землище с.Сотиря, община
постройка”

№ 249 от 29. 09. 2016 год.

“Текущ ремонт на съществуваща жилищна сграда”

в УПИ Х-106, кв.122, по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Д-р Иван Селимински” №9.

№ 250 от 29. 09. 2016г.

„Разширение на кравеферма - обор за 250 крави”;„Покривна фотоволтаична инсталация 30 kW”

в ПИ № 001757 с НТП „Кравеферма” , м.„Казлача”, землище на с.Глуфишево, община Сливен

№ 251 от 03.10.2016год.

„Отводняване на повърхностни води и благоустрояване”

№ 252 от 04. 10. 2016 год.

“Пристройка към жилищна сграда”

в УПИ ХVІ-37, кв.222 по плана на кв.„Клуцохор” гр. Сливен, ул.„Георги Икономов” № 63, имот с идентификатор № 67338.538.37 по КК.

№ 253 от 10. 10. 2016г.

„Инсталация за производство на пелети – преустройство и пристройка на съществуваща сграда”

в УПИ VІ-„за топлофикация” в кв.21 по плана на „Промишлена зона”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.603.61 по КК

№ 254 от 11. 10. 2016г.

„Предприятие за производство на млечни продукти – преустройство на съществуваща сграда и
в УПИ L-395 „За производствени и складови дейности”, кв.22, Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.603.295 по КК
пристройка”

№ 255 от 11. 10. 2016 г.

„Преизграждане на съществуваща сграда”

в регулационните граници на с.Градско и в УПИ V-143, кв.12 на с.Градско, община Сливен

на ПИ 67338.835.52 по КК, местност ”Къра”, землище кв.”Речица”, гр.Сливен

в УПИ I-„за жилищно строителство и търговия”, кв.708 по плана на кв.”Стоян Заимов- юг”, гр.Сливен,

в УПИ ХІV-316, кв.14 по плана на с.Ичера, община Сливен, ПИ с идентификатор 32915.501.527 по КК

№ 256 от 14. 10. 2016год.

“Ограда”

на УПИ ХV-35, кв.461 по плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Сава Филаретов” №4, имот с идентификатор 67338.556.35 по КК на
гр.Сливен.

№ 257 от 20. 10. 2016 г.

„Сграда за сортиране и съхранение на плодове”

в ПИ с идентификатор 67338.76.28, местността „Сливенски кър”, землището на гр.Сливен с НТП „Друг вид земеделска земя” /двор за
застрояване

№ 258 от 21. 10. 2016 год.

“Жилищна сграда с обекти за търговия”

в УПИ ІІ-129, кв.125 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Георги Гюлмязов” №13

№ 259 от 21. 10. 2016 г.

„Реконструкция на съществуващи селскостопански пътища”,

в ПИ 7980.36.221 и ПИ 7980.44.280 по Кадастралната карта на землището на с.Мечкарево, община Сливен

№ 260 от 21. 10. 2016 г.

“Текущ ремонт на съществуващи сгради”,

попадащи в имот с идентификатор 67338.537.204 по КК, УПИ ІІ - ”За произв.на макаронени изделия и пакетиране на хр.стоки”, кв.189 по
плана на кв.”Клуцохор” на гр.Сливен, ул.„Тракия” № 59

№ 261 от 25. 10. 2016год.

Сенник /навес/ 23.00 кв.м, като преместваем обект върху собствен терен, покриващ пространството над лятна
търговска площ пред съществуващ обект за обществено обслужване – магазин за хранителни и нехранителни находящ се в УПИ ІІІ-„За обществено обслужване и търговия”, кв.569 по плана на ЖК”Българка”, гр.Сливен
стоки,

№ 264 от 26. 10. 2016г.

„Навес за селскостопанска продукция, помещение за помпа и санитарен възел” по проект „Създаване на
в ПИ с идентификатор 30990.33.35, м. „Сливенски път” по КК на землището на с.Злати войвода, община Сливен, с НТП „Нива”
интензивно черешово насаждение”
на ПИ с идентификатори 30990.33.34 с НТП „Нива” и 30990.33.35 /двор за застрояване в земеделски земи без промяна на
„Ажурна ограда”
предназначението им/, м.„Сливенски път” по КК на землището на с.Злати войвода, община Сливен, по проект „Създаване на интензивно
черешово насаждение”.
„Ограда”
на УПИ ХVІ-448, кв.61 по плана на гр.Кермен, община Сливен

№ 265 от 26. 10. 2016г.

„Вилна сграда”

в УПИ І-1007, кв.18, местността „Градището”, селищно образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.403.99
по КК

№ 266 от 26. 10. 2016г.

„Жилищна сграда”

в ПИ № 68117.11.6636, местн.„Юрта”, землище на с.Сотиря, община Сливен

№ 267 от 26. 10. 2016г.

„Жилищна сграда”

в ПИ № 68117.11.6635, местн.„Юрта”, землище на с.Сотиря, община Сливен

№ 268 от 26. 10. 2016 год.

“Преустройство на съществуващи помещения в магазин за градинско оборудване и агроаптека”

в УПИ ІІ-„За стрелбище”, кв.716 по плана на спортен парк „Юнак”, гр.Сливен.

№ 269 от 27. 10. 2016г.

„Портиерна”

в УПИ LХХХV, кв.22 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.603.385 по КК

№ 270 от 27. 10. 2016 год.

“Преустройство на съществуващо таванско помещение в жилище”

в УПИ І–117, кв.404 по плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Трифон войвода” № 22а

№ 271 от 31. 10. 2016год.

„Изграждане на FTTh оптична кабелна мрежа” в кв.”Ново село” на гр.Сливен,

между бул.”Георги Данчев”, бул.”Христо Ботев”, ул.”Добри Петков” и ул.”Ропотамо”, район SL_NOV_IN_0078_PON01_0078

№ 272 от 04. 11. 2016 год.

„Преустройство на част от съществуващо жилище в офис”,

стар пл.№5822, попадащ в УПИ ІХ- „За жилищно строителство” кв.297 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, бул.”Братя Миладинови” № 24, ап.2,
обект с идентификатор 67338.549.95.1.2 по КК.

№ 273 от 04. 11. 2016 год.

„Ремонт и преустройство на съществуващо помещение”

в УПИ І -162, кв.55 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Генерал Столетов” №56

№ 274 от 04. 11. 2016г.

„Пристройка към вилна сграда”

в НУПИ 2577, кв.292, местността ”Лозарски връх”, селищно образувание „Изгрев”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.419.158 по КК

№ 275 от 04. 11. 2016год.

Рекламно-информационен елемент – свободностоящ, неосветен, представляващ две рекламни пана с
на кръстовището на ул.”Пейо Яворов” и бул.”Панайот Хитов”, пред северозападния ъгъл на кв.386 по плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен
размери 1.00 / 5.00м, монтирани от двете страни на хоризонтална конзолна ферма

№ 276 от 09. 11. 2016 год.

“Ограда”

на поземлен имот с идентификатор 67338.848.63 по КК на гр.Сливен, местност „Керханата”, землище кв.”Речица”, гр.Сливен.

№ 277 от 09. 11. 2016 год.

“Пристройка към съществуваща жилищна сграда”

в УПИ ІV–220, кв.418 по плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Димчо Дебелянов” №16а

№ 278 от 09. 11. 2016год.

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

в УПИ VІІІ, кв.650 по плана на кв.”Бр.Миладинови – юг”, гр.Сливен.

№ 279 от 11. 11. 2016г.

„Текущ ремонт на съществуваща селскостопанска сграда”

в ПИ № 000055 с НТП „Овцеферма”, местността „Гробищата”, землището на с.Николаево, община Сливен

№ 280 от 11. 11. 2016 г.

„Строителен хипермаркет”

в УПИ V-1854,1855 - „За обществено обслужване”, кв.208, м.„Дюлева река”, селищно образувание „Изгрев”, земл. на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.416.407 по КК

№ 281 от 14. 11. 2016г.

„БКТП 20/0,4кV 1х800кVА”;„Ел.кабели 20кV за захранване на БКТП”

в ПИ 67338.107.12, м.Чобанка, землище на гр.Сливен, НТП „за друг вид производствен, складов обект”.

№ 282 от 14. 11. 2016 г.

„Ремонт и преустройство на съществуващ търговски обект” и „Монтаж на РИЕ”

на обект с идентификатор 67338.551.2.4.7, попадащ в УПИ І, кв.284 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, бул.”Цар Освободител” №34.

№ 283 от 14. 11. 2016г.

„Православен храм”

в УПИ VІІІ-98, отреден „За църква”, кв.14 по плана на с.Гергевец, общ.Сливен

№ 284 от 14. 11. 2016 год.

“Пристройки към съществуваща производствена сграда”

в УПИ І-429 в кв.19 по плана на кв.”Речица”, гр.Сливен, ул.”Изгрев”, имот с идентификатор 67338.703.429 по КК на гр.Сливен

№ 285 от 16. 11. 2016г.

„Гараж”

в УПИ ХVІІІ, отреден „За склад”, кв.17 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен

№ 286 от 21. 11. 2016 год.

“Жилищна сграда на четири етажа с магазини”

в УПИ І - 26, кв.156 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Сливница” №10, имот с идентификатор 67338.531.26 по КК на гр.Сливен.

№ 262 от 26. 10. 2016год.
№ 263 от 26. 10. 2016г.

№ 287 от 22. 11. 2016г.

„Ограда”

на ПИ 67338.832.16 по КК с НТП „За складова база”, м.”Къра”, землище на кв.”Речица”, гр.Сливен

№ 288 от 22. 11. 2016 год.

“Ремонт на съществуващи плътни огради”

на УПИ ІV - 48, кв.146 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Генерал Столипин” №5, имот с идентификатор №67338.533.48 по КК на гр.Сливен.

№ 289 от 24. 11. 2016 год.

„Покрито паркомясто”

в УПИ ХVІІ-55, кв.107 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.Ген.Столетов” №20

№ 290 от 25. 11. 2016 г.

“Едноетажна жилищна сграда”

в УПИ І-53, кв.53 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Велико-княжевска” №80, имот с идентификатор 67338.512.53 по КК на гр.Сливен

№ 291 от 25. 11. 2016г.

„Ограда”

на УПИ ІХ-40, кв.6 по плана на с.Сотиря, община Сливен

№ 292 от 25. 11. 2016г.

„Ограда”

на УПИ ІІІ-188, кв.19 по плана на с.Сотиря, община Сливен

№ 293 от 25. 11.2016г.

„Две оранжерии”

в УПИ ХV-202, кв.20 по плана с.Крушаре, община Сливен

№ 294 от 25. 11. 2016г.

„Оранжерия”

в ПИ № 051035, местността „Джинджи чифлик”, землището на с.Самуилово, община Сливен, с НТП „Оранжерия”

№ 295 от 25. 11. 2016г.

„Гъбарник – преустройство и пристройка на съществуваща сграда”

в ПИ № 000100 с НТП „Производствен терен”, землището на с.Селиминово, община Сливен

№ 296 от 28. 11. 2016г.

„Оранжерия”

в ПИ с идентификатор 67338.854.135, местността „Хасанова могила” по КК на землището на кв.„Речица”, гр.Сливен, с НТП „Нива”

№ 297 от 25. 11. 2016 год.

“Магазин за пакетирани стоки - пристройка и преустройство на съществуваща сграда”

в УПИ VІІІ–47, кв.442 по плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен, бул.”Георги Данчев” №63

№ 298 от 30. 11. 2016 г.

„Градозащитна система”

на ПИ с идентификатор 67338.832.82, местността „Къра” по КК в землището на кв.„Речица”, община Сливен, с НТП „Друг вид нива”

№ 299 от 30. 11. 2016г.

„Градозащитна система”

на ПИ с идентификатор 67338.832.83, местността „Къра” по КК в землището на кв.„Речица”, община Сливен, с НТП „Друг вид нива”

№ 300 от 30. 11. 2016г.

„Нов БКТП до 1х800кVА, 20/0,4кV”;„Ел.кабели 20кV” и „Ел.кабел 1кV”

№ 301 от 01. 12. 2016 год.

“Масивна ограда”

в УПИ ХLІІІ в кв.17, ПИ 67338.602.174 по КК и в регулационните граници на на Промишлена зона - гр.Сливен
на УПИ ХV-38 /стар ПИ 1069/, кв.222 по плана на кв.”Клуцохор”, гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.538.38 по КК, ул.”Георги Икономов”
№ 65

№ 302 от 02. 12. 2016 г.

„Защитно съоръжение

” на ПИ №№ 0038: 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 87, 88, 112 и 113, м. „Кьосурлука” в землището на с.Малко Чочовени,
община Сливен, с НТП „Овощна градина”

№ 303 от 02. 12. 2016 г.

„Защитно съоръжение”

на ПИ №№ 0038: 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 106, 107, 108, 109, 110 и 111, местността „Кьосурлука” в землището на с.Малко Чочовени,
община Сливен, с НТП „Овощна градина

№ 304 от 02. 12. 2016 г.

„Градозащитна система”

на ПИ № 011005, местността „Памуклиолу” в землището на с.Старо село, община Сливен, с НТП „Овощна градина”
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№ 305 от 02. 12. 2016 г.

„Резервоар за поливна вода с обем 1000 м ”

№ 306 от 02. 12. 2016 г.
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„Резервоар за поливна вода с обем 338.3 м ”

в ПИ № 012037, местността „Памуклиолу”, землището на с.Старо село, община Сливен, с НТП „Нива”

№ 307 от 02. 12. 2016 г.

„Мрежа за защита от градушки, птици и насекоми”; „Система за капково напояване” и „Лека ограда”

на ПИ 67338.832.81 c НТП „Друг вид нива” в м.„Къра”, землище на кв.„Речица”, гр.Сливен

№ 308 от 05. 12. 2016 год.

“Тераса към съществуващо жилище”,

находящо се в УПИ І – “За жилищно строителство”, кв.326 по плана на кв.”Република”, гр.Сливен, етапно изпълнение

№ 309 от 06. 12. 2016 год.

“Преустройство на съществуващи помещения в нощен бар”

от ПИ 37 в УПИ І „За магазин”, кв.287 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Д-р Константин Стоилов” № 30.

№ 310 от 08. 12. 2016г.

„Склад за съхранение на натриев хлорид”

в УПИ І-12, кв.169 по плана на кв.”Клуцохор”, гр.Сливен

№ 311 от 08. 12. 2016год.

“Жилищна сграда с обекти за търговия”

в УПИ ІІ-129, кв.125 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Георги Гюлмязов” №13

№ 312 от 09. 12. 2016г.

„Силози за зърно и силози за добавки към фуражен цех на птицеферма”

в ПИ №020015, м.„Султанка”, землището на с.Панаретовци, община Сливен с НТП „Птицеферма”

№ 313 от 09. 12. 2016 г.

„Мрежа за защита от градушки, птици и насекоми”; „Система за капково напояване” и „Лека ограда”

на ПИ № 059001 c НТП „Овощна градина” в местн.„Азмаците”, земл. на с.Крушаре,общ.Сливен

№ 314 от 09. 12. 2016д.

„Селскостопанска постройка - навес”

в ПИ с идентификатор 30990.29.325 /стар 30990.29.323/ по КК, местността „Япраклий”, землището на с.Злати войвода, община Сливен двор за застрояване

№ 315 от 09. 12. 2016год.

„Ажурна ограда”

на ПИ № 68117.11.9517 и ПИ № 68117.11.6653 в местността „Юрта”, землището на с.Сотиря, община Сливен, НТП „Територии
предназначени за селското стопанство”

№ 316 от 09. 12. 2016г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІІІ-179, кв.29 по плана на с.Панаретовци, община Сливен

№ 317 от 09. 12. 2016г.

„Вилна сграда” и „Гараж” 67338.415.417 по КК

в УПИ ІІ-3315, кв.245, местн. „Андреева чешма”, селищно образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с идентификатор

№ 318 от 09. 12. 2016 год.

“Жилищна сграда на три етажа”

в УПИ ХХІІ - 274, кв.126 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Г.С.Раковски” №59, имот с идентификатор №67338.514.274 по КК на гр.Сливен

в ПИ № 010019, местността „Гюрлюджика”, землището на с.Старо село, община Сливен, с НТП „Овощна градина”

№ 319 от 12. 12. 2016год.

„Битови помещения - контейнерен тип”

в ПИ с идентификатор 67338.871.571, м. „През Тунджа” по КК на землището на гр.Сливен, отреден „За отглеждане на животни, добиване
на животинска продукция, обслужващи дейности, трафопост и фотоелектрическа централа”

№ 320 от 15. 12. 2016г.

„Реконструкция въздушна мрежа НН в с.Голямо Чочовени”

в и извън регулационните граници на с.Голямо Чочовени, община Сливен

№ 321 от 21. 12. 2016г.

„Ограда”

на УПИ ХVІІ, кв.479, кв.„Даме Груев”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.563.227 по КК

№ 322 от 21. 12. 2016 г.

„Склад за селскостопански машини, инвентар и пособия”

в ПИ с идентификатор 67338.76.28, местността „Сливенски кър”, землището на гр.Сливен с НТП „Овощна градина”

№ 323 от 23. 12. 2016г.

„Основен ремонт на спортен комплекс „Асеновец“ като подобект на “Основен ремонт и реконструкция спортни
в УПИ І-„за спортна зала, общ.обслужване и благоустрояване”, кв.170 по плана на кв.“Клуцохор“, гр.Сливен,
бази и съоръжения в гр.Сливен и населените места в общината”

№ 324 от 23. 12. 2016 год.

“Преустройство на тавански етаж в съществуваща жилищна сграда”

в ПИ 166 /стар ПИ 2389/ , кв.32 по плана на кв.„Комлука” гр. Сливен, ул.„Булаир” № 90

№ 325 от 27. 12. 2016г.

„Светофарна уредба на кръстовище на бул.”Ст.Стамболов” с бул.”Бургаско шосе”,

в регулационните граници на гр.Сливен;

№ 326 от 28. 12. 2016год.

“Преустройство на съществуващи магазин за месо и транжорна”.

в УПИ V-„За обществено обслужваща сграда”, кв.557 по плана на ЖК „Българка”, гр.Сливен

№ 327 от 28.12.2016 год.

“Сграда на три етажа с обекти за търговия, обществено и административно обслужване”

в УПИ ІІІ–„За административно и търговско обслужване”, кв.650 на ЦГЧ, гр.Сливен.

№ 328 от 28. 12. 2016 г.

„Склад за селскостопанска техника и земеделска продукция - основен ремонт и преустройство на
съществуващ склад”

в ПИ № 063309 с НТП „Стопански двор”, земл. на с.Тополчане, общ.Сливен

№ 329 от 29. 12. 2016год.

„Жилищна сграда” и „Гараж”

в УПИ V-1331, кв.20, местността „Градището”, селищно образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.401.278
по КК

Забележка: Личните данни са заличени, съгласно ЗЗЛД.

