Номер по ред и дата

Обект

Местоположение на обекта

„Вилна сграда”

в УПИ VІІІ-2486, кв.287, местността „Лозарски връх”, селищно образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.418.307 по КК

№ 2 от 06. 01. 2017г.

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

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

№ 3 от 10. 01. 2017 год.

“Преустройство на съществуващ обект в два магазина за нехранителни стоки”

в УПИ Х-63, кв.586 на ЖК„Сини камъни”, гр.Сливен, обект с идентификатор 67338.523.63.1.20

№ 4 от 12. 01. 2017 год.

“Преустройство на съществуващо помещение във физиотерапия към медицински център”

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.

№ 5 от 13. 01. 2017 год.

“Преустройство в зала за фитнес на част от подземен паркинг в жилищна сграда”

в УПИ VІІІ-„За жилищно строителство и КОО”, кв.552 по плана на ЖК„Българка”, гр.Сливен.

№ 6 от 13. 01. 2017 г.

“Тераса към съществуващо жилище”

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

№ 7 от 16. 01. 2017 г.

„Сграда за подготовка, сортиране и съхранение на плодове”

в УПИ ХХ-„За склад за селскостоп. продукция, производствени дейности и модулна бензиностанция”, кв.38,
с.Малко Чочовени, общ.Сливен

№ 8 от 16. 01. 2017 г.

„Жилищна сграда” и „Гараж”

в УПИ ХVІІ-360, кв.24 по плана на с.Ковачите, община Сливен, ПИ с идентификатор 37530.501.360

№ 9 от 16. 01. 2017г.

„Жилищна сграда” и „Покрито паркомясто”

в УПИ ХVІ-5345, кв.72, м. „Орта синур”, селищно образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.406.383

№ 10 от 18. 01. 2017г.

„Покривна фотоволтаична централа с мощност 5кW”

в УПИ VІІІ-6635, кв.334 на кв.”Република”, гр.Сливен, ул.”Поп Харитон” №14, имот с идентификатор
67338.516.271

№ 11 от 20. 01. 2017г.

„Гладачен цех и склад - пристройка към съществуващ плетачен цех”

в УПИ ІV -„За текстилна промишленост”, кв.26 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен.

№ 12 от 20. 01. 2017 г.

“Преустройство на съществуващ подземен гараж в магазин за промишлени стоки”

в УПИ ІІ, кв.281 на ЦГЧ - гр.Сливен, бул.”Цар Освободител” №14, сграда 67338.550.4.2

№ 13 от 23. 01. 2017г.

„Улично осветление на кв.„Стоян Заимов” на гр.Сливен”,

в регулационните граници на кв.кв.725 и 726 в кв.”Стоян Заимов- север” на гр.Сливен.

№ 14 от 23. 01. 2017г.

„Административна и складова сграда на два етажа”

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

№ 15 от 24. 01. 2017г.

„Пристройка и надстройка на административно-битова сграда”

в ПИ № 020015 /образуван от ПИ № № 020014 и 000371/ с НТП „За птицеферма”, м.„Султанка”, земл.
с.Панаретовци,

№ 16 от 24. 01. 2017г.

„Магазин за хранителни стоки и закусвалня - ремонт и преустройство на първи етаж от административна
в ПИ № 026211 с НТП „Стопански двор”, м. „Мандрата”, землището на с.Камен, община Сливен
сграда”

№ 17 от 25. 01. 2017 г.

“Жилищна сграда на три етажа”

в УПИ ІІ-1044, кв.25 по плана на кв.„Комлука” гр.Сливен, ул.„Шейново” № 36а

№ 18 от 27. 01. 2017г.

„Фотоволтаична инсталация 30 кWр”

в НУПИ 4697, кв.347, м.„Сухата чешма”, селищно образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.413.183

№ 19 от 27. 01. 2017г.

„Покрит паркинг"

в ПИ № 001007, местността „Къра”, землището на с.Сотиря, община Сливен

№ 20 от 27. 01. 2017г.

„Покрит паркинг"

в ПИ № 001050, местността „Къра”, землището на с.Сотиря, община Сливен

№ 21 от 27. 01. 2017 г.

„Преустройство и пристрояване на животновъдна сграда"

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”

№ 22 от 27. 01. 2017г.

„Учебна сграда и градина за спорт и отдих”

в ПИ с идентификатор 67338.32.39 по КК, м. „Дерен дере”, землище на гр.Сливен „За учебна сграда и градина
за спорт и отдих”

№ 23 от 30. 01. 2017г.

„Навес”

в УПИ ХLVІІ-„За производствена и складова дейност”, кв.26 по плана на „Промишлена зона”,гр.Сливен, ПИ
67338.605.242 по Кадастралната карта

№ 24 от 30. 01. 2017г.

„БКТП 20/0,4кV 1х1000кVА”;„Ел.кабели 20кV за захранване на БКТП”

в ПИ 000177, м.”Под дермен баир”, землище на с.Струпец община Сливен.

№ 25 от 01. 02. 2017г.

“Текущ ремонт на магазин за продажба на автомобилни гуми”

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.

№ 26 от 01. 02. 2017г.

„Кабелна линия 1kV и изнасяне търговско мерене от ТП”Манастира”

по улица „Ропотамо”, ул.”Аргира Жечкова” и ул.”Фелиц Канц” по плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен

№ 27 от 03. 02. 2017 г.

“Преустройство и обособяване на самостоятелно жилище в жилищна сграда“

в УПИ ІІІ-4, кв.78 на кв.”Комлука” на гр.Сливен, ул.”Булаир” №19, имот с идентификатор 67338.508.4

№ 28 от 07. 02. 2017год.

“Жилищна сграда на три етажа”

в УПИ VІІІ-78 /стар 1261/, кв.224 по плана на кв.„Клуцохор” - гр.Сливен, ул.„Копринка” № 7

№ 29 от 08. 02. 2017г.

“Реконструкция на съществуващи санитарни възли”

в УПИ І „За училище”, кв.123 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул.”Драгоман” № 1.

№ 1 от

05. 01. 2017г.

№ 30 от 09. 02. 2017г.

„Ограда”

в УПИ ІІ-315, кв.39 по плана на с.Самуилово, община Сливен

№ 31 от 09. 02. 2017г.

„Будка за охраната”

в ПИ с идентификатор 67338.48.51 по КК, местността „Сливенски кър”, землището на гр.Сливен

№ 32 от 09. 02. 2017 г.

„Склад за търговия със строителни материали”

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”

№ 33 от 09. 02. 2017 г.

„Жилищна сграда” и „Гараж”

в УПИ ХІ-199, кв.37 по плана на с.Малко Чочовени, община Сливен

№ 34 от 09. 02. 2017 г.

„Предприятие за разфасоване и препакетиране на месни и млечни продукти и производство на термично
в УПИ ІV-368, кв.60 на кв.„Речица”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.702.368 по КК
обработени месни продукти - пристройка и преустройство на съществуваща работилница"

№ 35 от 16. 02. 2017г.

„Жилищна сграда”

№ 36 от 16. 02. 2017 г.

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

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

№ 37 от 16. 02. 2017г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ХІ-337, кв.35 по плана на с.Тополчане, община Сливен

№ 38 от 16. 02. 2017г.

„Вилна сграда-пристройка” и „Гараж”

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

№ 39 от 16. 02. 2017г.

„Базова станция № 5030” на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ”ЕАД

в ПИ № 132004, м.„Дядо Манов дол”, землище на с.Горно Александрово, община Сливен

№ 40 от 20. 02. 2017 г.

„Преустройство на съществуващо ателие в жилище”, обект с идентификатор 67338.549.42.1.53 по КК,

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.

№ 41 от 24. 02. 2017г.

„Навес – покрито паркомясто”

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”

№ 42 от 24. 02. 2017 г.

„Защитно съоръжение”

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”

на ПИ с идентификатор 67338.871.565, местн. „През Тунджа” в землището на гр.Сливен, с НТП „Разсадник”

№ 44 от 27. 02. 2017г.

„Пасажерски хидравличен асансьор”

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

№ 45 от 27. 02. 2017г.

“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.

№ 46 от 02. 03. 2017г.

„Жилищна сграда”

в УПИ ІV-3900, кв.284, местността „Лозарски връх”, селищно образувание „Изгрев”, землище гр.Сливен, ПИ с
идентификатор 67338.419.106 по КК

№ 47 от 02. 03. 2017г.

„Жилищна сграда един етаж”

в УПИ ХІІ-184, кв.322 по плана на кв.„Република”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.516.184 по КК

№ 48 от 02. 03. 2017г.

„Жилищна сграда” и „Допълващо застрояване”

в УПИ ХІІ-184, кв.322 по плана на кв.„Република”, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.516.184 по КК

№ 49 от 02. 03. 2017г.

„Лека прозирна ограда”

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

№ 50 от 02. 03. 2017 г.

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

попадащ в УПИ ІІ-„За обществени мероприятия, обществено обслужване и благоустрояване”, кв.620 на
ЖК”Дружба” - гр.Сливен

№ 51 от 02. 03. 2017г.

„Автоцентър за гуми”

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

№ 52 от 02. 03. 2017 г.

“Автокозметичен салон с кафе - аперитив”

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

№ 53 от 07. 03. 2017г.

„Изграждане на собствена оптична мрежа по бул.”Банско шосе”

в регулационните граници на Промишлена зона на гр. Сливен

№ 54 от 10. 03. 2017г.

„Преустройство на съществуващи помещения в игрална зала за хазартни игри”

в УПИ ІV-„За търговия и общ. хранене”, кв.35, Промишлена зона, гр.Сливен, сграда с идентификатор
67338.604.8.1 по КК

№ 55 от 10. 03. 2017год.

“Жилищна сграда на два етажа”

в УПИ V-143 /стар 292/, кв.697 по плана на кв.„Комлука” - гр.Сливен, ул.„Кишенев” № 15

№ 56 от 10. 03. 2017г.

„Павилион”

в УПИ ХХ-4171, кв.507, местността „Погребите”, гр.Сливен

№ 57 от 10. 03. 2017г.

„Текущ ремонт на съществуваща сграда”

в УПИ VІІІ-344, кв.16 по плана на с.Мечкарево, община Сливен, ПИ с идентификатор 47980.501.344 по КК

№ 58 от 10. 03. 2017г.

„Жилищна сграда”

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

№ 59 от 10. 03. 2017г.

„Сграда за търговия - супермаркет”

в УПИ V-163, кв.17 по плана на с.Стара река, община Сливен

№ 60 от 10. 03. 2017г.

„Дом за гости - преустройство на съществуваща курортна сграда“

в ПИ с идентификатор 67338. 303.142 по КК, местн. „Карандила”, землище на гр.Сливен

№ 61 от 10. 03. 2017г.

„Вилна сграда” и „Гараж”

в УПИ ІІІ-9507, кв.252, местността „Лозарски връх”, селищно образувание „Изгрев”, землището на гр.Сливен,
ПИ с идентификатор 67338.418.252 по КК

№ 62 от 14. 03. 2017г.

„Магазин за акумулатори и масла”

в УПИ ХХ-63, кв.32 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.604.63 по КК на
гр.Сливен

№ 63 от 14. 03. 2017 г.

“Текущ ремонт на съществуваща жилищна сграда” сграда с идентификатор 67338.545.308.1 по КК,

попадаща в УПИ ІV-308 /стар пл.№ 259/, кв.213 по плана на кв.”Клуцохор”- гр.Сливен, ул.„Баба Тонка” № 13.

№ 64 от 17. 03. 2017 г.

„Преустройство на съществуващо ателие в жилище”

№ 65 от 17. 03. 2017 г.

„Склад за зърно”

№ 66 от 22. 03. 2017г.

„Пристройка на склад готова продукция към метален цех”

в УПИ V, кв.24 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.605.175 по КК на
гр.Сливен

№ 67 от 22. 03. 2017г.

„Разширение на предприятие за производство и складиране на осветителни тела”

в УПИ ХLVІІ, кв.14, “Промишлена зона”,гр.Сливен, ПИ с идентификатор 67338.602.152

№ 68 от 22. 03. 2017 г.

“Текущ ремонт на съществуваща жилищна сграда”, сграда с идентификатор 67338.540.129.1 по КК,

попадаща в ПИ 129 /стар пл.№ 1613/, кв.252 на кв.”Клуцохор”- гр.Сливен, ул.„Витоша” № 11.

№ 69 от 23. 03. 2017 г.

„Защитно съоръжение” и „Лека ограда”

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

Забележка: Личните данни са заличени, съгласно ЗЗЛД.

в ПИ 216, представляващ УПИ ІІ -„За обществено и жилищно строителство и благоустрояване”, кв.149 по
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

