ДО
МАРИНКА ЖЕКОВА СТОЯНОВА
КВ. „МЛАДОСТ“ №2, ЕТ.1, АП.1
ГР. БЕЛОСЛАВ
ОБЛАСТ ВАРНА

Относно: рег. №АУ081721ВН-006ВН/03.09.2019г.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,
На основание чл.26, ал.1 от АПК, Ви уведомяваме, че е започнало административно
производство за

заверка

на

молби

обстоятелствена

проверка

за

ПИ

-

декларации

38354.501.162

по

и издаване на
одобрени

със

удостоверение
Заповед

по

№РД-18-

1897/27.11.2018г. на ИД на АГКК кадастрална карта и кадастрален регистър на с.
Константиново, община

Варна, ул. “Родопи“ №14, както и построените в него жилищна

сграда със застроена площ 67 кв.м., с идентификатор 38354.501.162.2; гараж със застроена
площ 30 кв.м., с идентификатор 38354.501.162.1 и селскостопанска сграда (навес) със
застроена площ 12 кв.м., с идентификатор 38354.501.162.3
Производството е по инициатива на Живко Янчев Георгиев по заявление с рег. №АУ
081721ВН/20.09.2019г.
Във връзка с разпоредбата на чл.15, ал.1 и чл.34, ал.3 от АПК, Вие се явявате
заинтересовано лице и следва в 7 (седемдневен) срок от получаване на настоящото
уведомление да изразите становище по събраните доказателства, както и да предявите
писмени искания и възражения.

С уважение,
ПЕТКО БОЙНОВСКИ
Директор на дирекция „ОСИСД”

Съгласувал: Евгени Орманлиев, началник отдел „ОС“

Изготвил: Х. Стоянова-гл. специалист в д-я ”ОСИСД”
09.09.2019г.

ДО
КАЛИНКА ЖЕКОВА ТОДОРОВА
УЛ. „СРЕДНА ГОРА“ №82,
ГР. БЕЛОСЛАВ
ОБЛАСТ ВАРНА

Относно: рег. №АУ081721ВН-006ВН/03.09.2019г.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОДОРОВА,
На основание чл.26, ал.1 от АПК, Ви уведомяваме, че е започнало административно
производство за

заверка

на

молби

обстоятелствена

проверка

за

ПИ

-

декларации

38354.501.162

по

и издаване на
одобрени

със

удостоверение
Заповед

по

№РД-18-

1897/27.11.2018г. на ИД на АГКК кадастрална карта и кадастрален регистър на с.
Константиново, община

Варна, ул. “Родопи“ №14, както и построените в него жилищна

сграда със застроена площ 67 кв.м., с идентификатор 38354.501.162.2; гараж със застроена
площ 30 кв.м., с идентификатор 38354.501.162.1 и селскостопанска сграда (навес) със
застроена площ 12 кв.м., с идентификатор 38354.501.162.3
Производството е по инициатива на Живко Янчев Георгиев по заявление с рег. №АУ
081721ВН/20.09.2019г.
Във връзка с разпоредбата на чл.15, ал.1 и чл.34, ал.3 от АПК, Вие се явявате
заинтересовано лице и следва в 7 (седемдневен) срок от получаване на настоящото
уведомление да изразите становище по събраните доказателства, както и да предявите
писмени искания и възражения.

С уважение,
ПЕТКО БОЙНОВСКИ
Директор на дирекция „ОСИСД”

Съгласувал: Евгени Орманлиев, началник отдел „ОС“

Изготвил: Х. Стоянова-гл. специалист в д-я ”ОСИСД”
09.09.2019г.

ДО
ЖИВКА ЖЕКОВА ПЕНЕВА
Ж.К. „МЛАДОСТ“ №150, ВХ.4, ЕТ.5, АП.13
ГР. ВАРНА

Относно: рег. №АУ081721ВН-006ВН/03.09.2019г.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕНЕВА,
На основание чл.26, ал.1 от АПК, Ви уведомяваме, че е започнало административно
производство за

заверка

на

молби

обстоятелствена

проверка

за

ПИ

-

декларации

38354.501.162

по

и издаване на
одобрени

със

удостоверение
Заповед

по

№РД-18-

1897/27.11.2018г. на ИД на АГКК кадастрална карта и кадастрален регистър на с.
Константиново, община

Варна, ул. “Родопи“ №14, както и построените в него жилищна

сграда със застроена площ 67 кв.м., с идентификатор 38354.501.162.2; гараж със застроена
площ 30 кв.м., с идентификатор 38354.501.162.1 и селскостопанска сграда (навес) със
застроена площ 12 кв.м., с идентификатор 38354.501.162.3
Производството е по инициатива на Живко Янчев Георгиев по заявление с рег. №АУ
081721ВН/20.09.2019г.
Във връзка с разпоредбата на чл.15, ал.1 и чл.34, ал.3 от АПК, Вие се явявате
заинтересовано лице и следва в 7 (седемдневен) срок от получаване на настоящото
уведомление да изразите становище по събраните доказателства, както и да предявите
писмени искания и възражения.

С уважение,
ПЕТКО БОЙНОВСКИ
Директор на дирекция „ОСИСД”

Съгласувал: Евгени Орманлиев, началник отдел „ОС“

Изготвил: Х. Стоянова-гл. специалист в д-я ”ОСИСД”
09.09.2019г.

ДО
СТОЙКА ЖЕКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
КВ. АСПАРУХОВО
УЛ.“КАЛАЧ“ №28,
ГР. ВАРНА

Относно: рег. №АУ081721ВН-006ВН/03.09.2019г.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЖЕЛЯЗКОВА,
На основание чл.26, ал.1 от АПК, Ви уведомяваме, че е започнало административно
производство за

заверка

на

молби

обстоятелствена

проверка

за

ПИ

-

декларации

38354.501.162

по

и издаване на
одобрени

със

удостоверение
Заповед

по

№РД-18-

1897/27.11.2018г. на ИД на АГКК кадастрална карта и кадастрален регистър на с.
Константиново, община

Варна, ул. “Родопи“ №14, както и построените в него жилищна

сграда със застроена площ 67 кв.м., с идентификатор 38354.501.162.2; гараж със застроена
площ 30 кв.м., с идентификатор 38354.501.162.1 и селскостопанска сграда (навес) със
застроена площ 12 кв.м., с идентификатор 38354.501.162.3
Производството е по инициатива на Живко Янчев Георгиев по заявление с рег. №АУ
081721ВН/20.09.2019г.
Във връзка с разпоредбата на чл.15, ал.1 и чл.34, ал.3 от АПК, Вие се явявате
заинтересовано лице и следва в 7 (седемдневен) срок от получаване на настоящото
уведомление да изразите становище по събраните доказателства, както и да предявите
писмени искания и възражения.

С уважение,
ПЕТКО БОЙНОВСКИ
Директор на дирекция „ОСИСД”

Съгласувал: Евгени Орманлиев, началник отдел „ОС“

Изготвил: Х. Стоянова-гл. специалист в д-я ”ОСИСД”
09.09.2019г.

ДО
ЕЛЕНА ЖЕКОВА ЙОРГАКИЕВА
С. ОСЕНОВО
ОБЩИНА АКСАКОВО
ОБЛАСТ ВАРНА

Относно: рег. №АУ081721ВН-006ВН/03.09.2019г.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОРГАКИЕВА,
На основание чл.26, ал.1 от АПК, Ви уведомяваме, че е започнало административно
производство за

заверка

на

молби

обстоятелствена

проверка

за

ПИ

-

декларации

38354.501.162

по

и издаване на
одобрени

със

удостоверение
Заповед

по

№РД-18-

1897/27.11.2018г. на ИД на АГКК кадастрална карта и кадастрален регистър на с.
Константиново, община

Варна, ул. “Родопи“ №14, както и построените в него жилищна

сграда със застроена площ 67 кв.м., с идентификатор 38354.501.162.2; гараж със застроена
площ 30 кв.м., с идентификатор 38354.501.162.1 и селскостопанска сграда (навес) със
застроена площ 12 кв.м., с идентификатор 38354.501.162.3
Производството е по инициатива на Живко Янчев Георгиев по заявление с рег. №АУ
081721ВН/20.09.2019г.
Във връзка с разпоредбата на чл.15, ал.1 и чл.34, ал.3 от АПК, Вие се явявате
заинтересовано лице и следва в 7 (седемдневен) срок от получаване на настоящото
уведомление да изразите становище по събраните доказателства, както и да предявите
писмени искания и възражения.

С уважение,
ПЕТКО БОЙНОВСКИ
Директор на дирекция „ОСИСД”

Съгласувал: Евгени Орманлиев, началник отдел „ОС“

Изготвил: Х. Стоянова-гл. специалист в д-я ”ОСИСД”
09.09.2019г.

ДО
ЯНЧО ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ
С. КОНСТАНТИНОВО
УЛ.“РОДОПИ“ №14
ОБЩИНА ВАРНА

Относно: рег. №АУ081721ВН-006ВН/03.09.2019г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
На основание чл.26, ал.1 от АПК, Ви уведомяваме, че е започнало административно
производство за

заверка

на

молби

обстоятелствена

проверка

за

ПИ

-

декларации

38354.501.162

по

и издаване на
одобрени

със

удостоверение
Заповед

по

№РД-18-

1897/27.11.2018г. на ИД на АГКК кадастрална карта и кадастрален регистър на с.
Константиново, община

Варна, ул. “Родопи“ №14, както и построените в него жилищна

сграда със застроена площ 67 кв.м., с идентификатор 38354.501.162.2; гараж със застроена
площ 30 кв.м., с идентификатор 38354.501.162.1 и селскостопанска сграда (навес) със
застроена площ 12 кв.м., с идентификатор 38354.501.162.3
Производството е по инициатива на Живко Янчев Георгиев по заявление с рег. №АУ
081721ВН/20.09.2019г.
Във връзка с разпоредбата на чл.15, ал.1 и чл.34, ал.3 от АПК, Вие се явявате
заинтересовано лице и следва в 7 (седемдневен) срок от получаване на настоящото
уведомление да изразите становище по събраните доказателства, както и да предявите
писмени искания и възражения.

С уважение,
ПЕТКО БОЙНОВСКИ
Директор на дирекция „ОСИСД”

Съгласувал: Евгени Орманлиев, началник отдел „ОС“

Изготвил: Х. Стоянова-гл. специалист в д-я ”ОСИСД”
09.09.2019г.

