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У В Е Д О М Л Е Н И Е 

В Областна администрация са постъпили заявления от „РИАЛ СТЕЙТС“ 
ЕООД с управител Гинка Върбакова, за издаване на удостоверения за 
наличие или липса на акт за държавна собственост с приложена молба-

декларация за признаване право на собственост чрез извършване на 
обстоятелствена проверка върху имот за снабдяване с нотариален акт за: 

- поземлен имот с идентификатор 00571.10.2 със собственик по 
данни от КРНИ, съгласно скица, издадена от СГКК-Пазарджик и справка в 
КАИС: Запрена Искрева; 

- поземлен имот с идентификатор 65468.65.1 със собственик по 
данни от КРНИ, съгласно скица, издадена от СГКК-Пазарджик и справка в 

КАИС: Георги Балджийски; 
- поземлен имот с идентификатор 65468.65.2 със собственик по 

данни от КРНИ, съгласно скица, издадена от СГКК-Пазарджик и справка в 

КАИС: Йордан Узунов; 
- поземлен имот с идентификатор 65468.65.5 със собственик по 

данни от КРНИ, съгласно скица, издадена от СГКК-Пазарджик и справка в 
КАИС: Филип Узунов; 

- поземлен имот с идентификатор 65468.65.10 със собственик по 

данни от КРНИ, съгласно скица, издадена от СГКК-Пазарджик и справка в 
КАИС: Никола Танов; 

- поземлен имот с идентификатор 65468.65.12 със собственик по 
данни от КРНИ, съгласно скица, издадена от СГКК-Пазарджик и справка в 
КАИС: Стоимен Дулчев; 

- поземлен имот с идентификатор 65468.101.9 със собственик по 
данни от КРНИ, съгласно скица, издадена от СГКК-Пазарджик и справка в 

КАИС: Карамфил Куртаков; 
- поземлен имот с идентификатор 65468.102.10 със собственик по 

данни от КРНИ, съгласно скица, издадена от СГКК-Пазарджик и справка в 
КАИС: Борис Нейков; 

- поземлен имот с идентификатор 65468.162.4 със собственик по 

данни от КРНИ, съгласно скица, издадена от СГКК-Пазарджик и справка в 
КАИС: Йордана Желева; 

- поземлен имот с идентификатор 65468.162.10 със собственици по 
данни от КРНИ, съгласно скица, издадена от СГКК-Пазарджик и справка в 
КАИС: Георги Пешлов; 

- поземлен имот с идентификатор 65468.162.12 със собственик по 
данни от КРНИ, съгласно скица, издадена от СГКК-Пазарджик и справка в 

КАИС: Костадин Пешлов; 
- поземлен имот с идентификатор 65468.164.13 със собственик по 

данни от КРНИ, съгласно скица, издадена от СГКК-Пазарджик и справка в 

КАИС: Спаса Куртева; 
- поземлен имот с идентификатор 65468.165.3 със собственик по 

данни от КРНИ, съгласно скица, издадена от СГКК-Пазарджик и справка в 
КАИС: Георги Чолов; 
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- поземлен имот с идентификатор 65468.165.5 със собственик по 
данни от КРНИ, съгласно скица, издадена от СГКК-Пазарджик и справка в 
КАИС: Цона Чолакова; 

- поземлен имот с идентификатор 65468.165.11 със собственик по 
данни от КРНИ, съгласно скица, издадена от СГКК-Пазарджик и справка в 

КАИС: Никола Енчев. 
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АНДРЕЙ ГЕЧЕВ     

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 
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