
 
 

                            

 
ОБЯВЛЕНИЕ 

във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, 

по повод съобщение  изх.№ОРД 03-451 от 23.07.2018г. 

за издадено Разрешение за строеж №203 от 20.07.2018г. на 

гл.архитект на Община Сливен 

 
 
          Дирекция „Устройство на Територията”, при Община Сливен, във връзка със съобщение 
изх.№ ОРД 03-451 от 23.07.2018г. за издадено Разрешение за строеж №203 от 20.07.2018г. 
на името на: ВИДЕЛИНА  ДЯНКОВА  МИЛКОВА, за обект: „Преустройство на 
съществуващо жилище за нежилищни нужди”, обект с идентификатор 67338.534.24.1.1 по 
КК, попадащ в УПИ ІІ „За жилищно строителство”, кв.144 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, ул. 
„Г.С.Раковски” №20, вх.А, ап.1. 
        Съобщението поставихме на видно място в Община Сливен и залепихме на входната 
врата на Уреголиран Поземлен Имот /УПИ/  ІІ „За жилищно строителство”, кв.144 по плана на 
ЦГЧ - гр.Сливен, ул. „Г.С.Раковски” №20, вх.А, с което обявихме на заинтересованите лица: 
Георги Василев Георгиев, с постоянен адрес: гр.Сливен, ул.”Г.С.Расовски” №20, вх.А, ап.6 и 
настоящ адрес: гр.Сливен, ул.”Лъдженска” №11, ап.5, 
Огнян Василев Георгиев, с постоянен адрес: гр.Стара Загора, ул.”Д-р Т.Стоянович” №26, 
вх.Б, ап.24 и настоящ адрес: гр.Сливен, ул.„Г.С.Раковски” №20, вх.А, ап.6. 
Маргарита Михайлова Мандова, с постоянен адрес: гр.Нова Загора, ж.к.”Загоре” №14, вх.Б, 
ап.17 и настоящ адрес: ГЪРЦИЯ. 
Стефан Димитров Гинчев и Йорданка Стоянова Гинчева, с постоянен и настоящ адрес: 
гр.Сливен, кв.„Сини камъни” №22, вх.В, ап.9. 
Светослав Димитров Гинчев, с постоянен и настоящ адрес: гр.Сливен, „Г.С.Раковски” №20, 
вх.А, ап.8. 
Иван Димитров Стефанов, с постоянен и настоящ адрес: гр.Сливен, „Г.С.Раковски” №20, 
вх.А, ап.7. 
Христина Йорданова Русева, с постоянен и настоящ адрес: гр.Сливен, „Г.С.Раковски” №20, 
вх.А, ап.10. 
Кирил Атанасов Колев, с постоянен и настоящ адрес: гр.Сливен, „Г.С.Раковски” №20, вх.А, 
ап.11,  заинтересовани лица по чл.131 от ЗУТ. 
        Лицата не могат да бъдат открити на адреса, на които са се  регистрирали. 
        Разрешението за стоеж може да  бъде обжалвано от заинтересованите лица по 
законосъобразност пред Административен съд – гр.Сливен, в 14 /четиринадесет/ дневен срок 
от датата на обявяването.  


