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СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на: петък, 05 юли 2019
Валидно до: петък, 19 юли 2019, 14:22
Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява
Абдулхамид Халил Нисана, Рохлят Ибрахимхалил Ибо и Роксана Абдулхамид Нисана и Халил
Абдулхамид Нисана, чрез законните им представители Абдулхамид Халил Нисана и Рохлят
Ибрахимхалил Ибо, 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 гражданска регистрация (ЗГР) и
чл.140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за
гражданска регистрация е издадена Заповед № 1451/04.06.2019 г. на кмета на Община Бургас за
заличаване на адресните регистрации по постоянен и настоящ адрес на лицата на адрес в Област
Бургас, Община Бургас, гр. Бургас, ул. "Рибарска" № 7, вх. 1, ет. 3, ап. 6.
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 № 1451/04.06.2019 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.

8000 Бургас, ул.
"Александровска" 26
Единен номер за сигнали: *5656
Горещи телефони:
056 841 560; 0885 009670;
Можете да натиснете върху номера за безплатно обаждане факс: 056 841314
e-mail: obshtina@burgas.bg

Строителство, инвестиции и регионално развитие
Стратегическо развитие, международно сътрудничество и дигитализация
Финанси, бюджет и икономика
Образование
Култура
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Превенции и младежки политики
Здравеопазване и социални дейности
Околна среда
Туризъм и спорт

Всички права запазени!
Община Бургас ©2008-2020 | Условия за използване | Защита на личните данни | Достъп на
съдържанието
Web Design and support: NK SOFTWARE

(function() { var dg_scr = document.createElement('script'); dg_scr.type = 'text/javascript'; dg_scr.async =
true; dg_scr.src = (('https:' == document.location.protocol) ? 'https://' : 'http://') +
'track.freecallinc.com/freecall.js'; dg_scr.onload = function(){ try { deskGod.track(5513, 5385); } catch(err){ }
}; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(dg_scr, s); })();

page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

