СЪОБЩЕНИЯ ЗА ЗАЛИЧЕНИ АДРЕСНИ РЕГИСТРАЦИИ ПО
ПОСТОЯННИ АДРЕСИ НА СЛЕДНИТЕ ЛИЦА
Понеделник, 22 Март 2021

СЪОБЩЕНИЕ
Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс,
уведомява Стефка Данкова Апостолова, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал.1 т.1 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската
регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД -02-20-9 от 21.05.2012 г. и функциониране на
единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 172/25.01.2021 г. на кмета на
Община Бургас за заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес на лицето на адрес: гр.
Бургас, к-с. „Меден Рудник“ бл. 13, вх. 7, ет. 5.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен
съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.
Екземпляр от Заповед № 172/25.01.2021 г. на кмета на Община Бургас може да бъде
получен от заинтересованите лица в Дирекция „Гражданска регистрация на населението“, Община
Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. Конт Андрованти № 1, ет. 1, стая 4.

СЪОБЩЕНИЕ
Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс,
уведомява Ана Младенова Петкова, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал.1 т.1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската
регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД -02-20-9 от 21.05.2012 г. и функциониране на
единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 184/25.01.2021 г. на кмета на
Община Бургас за заличаване на адресната регистрация съответно по настоящ адрес на лицето на
адрес: гр. Бургас, к-с. „Меден Рудник“ бл. 13, вх. 5, ет. 2, ап. 7.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен
съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.
Екземпляр от Заповед № 184/25.01.2021 г. на кмета на Община Бургас може да бъде
получен от заинтересованите лица в Дирекция „Гражданска регистрация на населението“, Община
Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. Конт Андрованти № 1, ет. 1, стая 4.

СЪОБЩЕНИЕ
Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс,
уведомява Генчо Иванов Иванов, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал.1 т.1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската
регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД -02-20-9 от 21.05.2012 г. и функциониране на
единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 182/25.01.2021 г. на кмета на
Община Бургас за заличаване на адресните регистрации съответно по настоящ и по постоянен адрес
на лицето на адрес: гр. Бургас, к-с. „Меден Рудник“ бл. 131, вх. 6, ет. 6, ап.116.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен
съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.
Екземпляр от Заповед № 182/25.01.2021 г. на кмета на Община Бургас може да бъде
получен от заинтересованите лица в Дирекция „Гражданска регистрация на населението“, Община
Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. Конт Андрованти № 1, ет. 1, стая 4.
СЪОБЩЕНИЕ
Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс,
уведомява Георги Николов Ивайлов, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал.1 т.1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската
регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД -02-20-9 от 21.05.2012 г. и функциониране на
единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 181/25.01.2021 г. на кмета на
Община Бургас за заличаване на адресните регистрации съответно по настоящ и по постоянен адрес
на лицето на адрес: гр. Бургас, к-с. „Меден Рудник“ бл. 94, вх. 4, ет. 4, ап. 76.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен
съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.
Екземпляр от Заповед № 181/25.01.2021 г. на кмета на Община Бургас може да бъде
получен от заинтересованите лица в Дирекция „Гражданска регистрация на населението“, Община
Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. Конт Андрованти № 1, ет. 1, стая 4.
СЪОБЩЕНИЕ
Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс,
уведомява Димитър Христов Брайков, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал.1 т.1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската
регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД -02-20-9 от 21.05.2012 г. и функциониране на
единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 180/25.01.2021 г. на кмета на
Община Бургас за заличаване на адресните регистрации съответно по настоящ и по постоянен адрес
на лицето на адрес: гр. Бургас, к-с. „Братя Миладинови“ бл. 57, вх. 2.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен
съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.
Екземпляр от Заповед № 180/25.01.2021 г. на кмета на Община Бургас може да бъде
получен от заинтересованите лица в Дирекция „Гражданска регистрация на населението“, Община
Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. Конт Андрованти № 1, ет. 1, стая 4.
СЪОБЩЕНИЕ
Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс,
уведомява Динка Михайлова Добрева, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал.1 т.1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската
регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД -02-20-9 от 21.05.2012 г. и функциониране на
единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 179/25.01.2021 г. на кмета на
Община Бургас за заличаване на адресните регистрации съответно по настоящ и по постоянен адрес
на лицето на адрес: гр. Бургас, к-с. „Меден Рудник“ бл. 82, вх. 1, ет. 3, ап. 5.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен
съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.
Екземпляр от Заповед № 179/25.01.2021 г. на кмета на Община Бургас може да бъде
получен от заинтересованите лица в Дирекция „Гражданска регистрация на населението“, Община
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Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. Конт Андрованти № 1, ет. 1, стая 4.
СЪОБЩЕНИЕ
Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс,
уведомява Зинаида Николаевна Тенева, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал.1 т.1 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската
регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД -02-20-9 от 21.05.2012 г. и функциониране на
единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 178/25.01.2021 г. на кмета на
Община Бургас за заличаване на адресните регистрации съответно по настоящ и по постоянен адрес
на лицето на адрес: гр. Бургас, к-с. „Меден Рудник“ бл. 4, вх. 2, ет. 3, ап. 9.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен
съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.
Екземпляр от Заповед № 178/25.01.2021 г. на кмета на Община Бургас може да бъде
получен от заинтересованите лица в Дирекция „Гражданска регистрация на населението“, Община
Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. Конт Андрованти № 1, ет. 1, стая 4.
СЪОБЩЕНИЕ
Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс,
уведомява Мариана Асенова Велчева, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал.1 т.1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската
регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД -02-20-9 от 21.05.2012 г. и функциониране на
единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 177/25.01.2021 г. на кмета на
Община Бургас за заличаване на адресните регистрации съответно по настоящ и по постоянен адрес
на лицето на адрес: гр. Бургас, к-с. „Меден Рудник“ бл. 57, вх. 3, ет. 1.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен
съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.
Екземпляр от Заповед № 177/25.01.2021 г. на кмета на Община Бургас може да бъде
получен от заинтересованите лица в Дирекция „Гражданска регистрация на населението“, Община
Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. Конт Андрованти № 1, ет. 1, стая 4.
СЪОБЩЕНИЕ
Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс,
уведомява Михаил Митков Ангелов, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал.1 т.1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската
регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД -02-20-9 от 21.05.2012 г. и функциониране на
единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 176/25.01.2021 г. на кмета на
Община Бургас за заличаване на адресните регистрации съответно по настоящ и по постоянен адрес
на лицето на адрес: гр. Бургас, к-с. „Меден Рудник“ бл. 131, вх. 3, ет. 1, ап. 41.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен
съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.
Екземпляр от Заповед № 176/25.01.2021 г. на кмета на Община Бургас може да бъде
получен от заинтересованите лица в Дирекция „Гражданска регистрация на населението“, Община
Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. Конт Андрованти № 1, ет. 1, стая 4.
СЪОБЩЕНИЕ
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Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс,
уведомява Радиана Минчева Мишева, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал.1 т.1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската
регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД -02-20-9 от 21.05.2012 г. и функциониране на
единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 174/25.01.2021 г. на кмета на
Община Бургас за заличаване на адресните регистрации съответно по настоящ и по постоянен адрес
на лицето на адрес: гр. Бургас, к-с. „Меден Рудник“ бл. 69, вх. 3, ет. 4, ап. 54.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен
съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.
Екземпляр от Заповед № 174/25.01.2021 г. на кмета на Община Бургас може да бъде
получен от заинтересованите лица в Дирекция „Гражданска регистрация на населението“, Община
Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. Конт Андрованти № 1, ет. 1, стая 4.
СЪОБЩЕНИЕ
Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс,
уведомява Стефан Христакиев Георгиев, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал.1 т.1 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската
регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД -02-20-9 от 21.05.2012 г. и функциониране на
единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 173/25.01.2021 г. на кмета на
Община Бургас за заличаване на адресните регистрации съответно по настоящ и по постоянен адрес
на лицето на адрес: гр. Бургас, к-с. „Меден Рудник“ бл. 70, вх. 1, ет. 2, ап. 3.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен
съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.
Екземпляр от Заповед № 173/25.01.2021 г. на кмета на Община Бургас може да бъде
получен от заинтересованите лица в Дирекция „Гражданска регистрация на населението“, Община
Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. Конт Андрованти № 1, ет. 1, стая 4.
СЪОБЩЕНИЕ
Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс,
уведомява Басри Мюмюн Исмаил, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал.1 т.1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската
регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД -02-20-9 от 21.05.2012 г. и функциониране на
единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 183/25.01.2021 г. на кмета на
Община Бургас за заличаване на адресните регистрации съответно по настоящ и по постоянен адрес
на лицето на адрес: гр. Бургас, к-с. „Меден Рудник“ бл. 63, вх. 2, ет. 3.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен
съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.
Екземпляр от Заповед № 183/25.01.2021 г. на кмета на Община Бургас може да бъде
получен от заинтересованите лица в Дирекция „Гражданска регистрация на населението“, Община
Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. Конт Андрованти № 1, ет. 1, стая 4.
СЪОБЩЕНИЕ
Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс,
уведомява Фатме Хюсейнова Чубурова, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал.1 т.1 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската
регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД -02-20-9 от 21.05.2012 г. и функциониране на
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единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 170/25.01.2021 г. на кмета на
Община Бургас за заличаване на адресните регистрации съответно по настоящ и по постоянен адрес
на лицето на адрес: гр. Бургас, к-с. „Меден Рудник“ бл. 103, вх. 2, ет. 1.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен
съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.
Екземпляр от Заповед № 170/25.01.2021 г. на кмета на Община Бургас може да бъде
получен от заинтересованите лица в Дирекция „Гражданска регистрация на населението“, Община
Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. Конт Андрованти № 1, ет. 1, стая 4.
СЪОБЩЕНИЕ
Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс,
уведомява Фотинка Николова Кьосева, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал.1 т.1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската
регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД -02-20-9 от 21.05.2012 г. и функциониране на
единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 169/25.01.2021 г. на кмета на
Община Бургас за заличаване на адресните регистрации съответно по настоящ и по постоянен адрес
на лицето на адрес: гр. Бургас, к-с. „Славейков“ бл. 60, вх. 4, ет. 1.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен
съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.
Екземпляр от Заповед № 169/25.01.2021 г. на кмета на Община Бургас може да бъде
получен от заинтересованите лица в Дирекция „Гражданска регистрация на населението“, Община
Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. Конт Андрованти № 1, ет. 1, стая 4.
СЪОБЩЕНИЕ
Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс,
уведомява Анка Хубенова Михайлова, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал.1 т.1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската
регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД -02-20-9 от 21.05.2012 г. и функциониране на
единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 185/25.01.2021 г. на кмета на
Община Бургас за заличаване на адресните регистрации съответно по настоящ и по постоянен адрес
на лицето на адрес: гр. Бургас, к-с. „Меден Рудник“ бл. 80, вх. 5, ет. 1, ап. 80.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен
съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.
Екземпляр от Заповед № 185/25.01.2021 г. на кмета на Община Бургас може да бъде
получен от заинтересованите лица в Дирекция „Гражданска регистрация на населението“, Община
Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. Конт Андрованти № 1, ет. 1, стая 4.
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