Съобщение за издадени заповеди за заличаване на
адресните регистрации
Понеделник, 1 Февруари 2021

СЪОБЩЕНИЕ
Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс,
уведомява Ангелина Георгиева Филипова и малолетното й дете Мариа Филипова , 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 №
3401/11.12.2020 г. на кмета на Община Бургас за заличаване на адресните регистрации съответно по
настоящ и по постоянен адрес на лицата на адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Асен“ № 25, ет. 4, ап.4.
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 № 3401/11.12.2020 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 Митев Тончев, 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 № 3402/11.12.2020 г. на кмета на
Община Бургас за заличаване на адресните регистрации съответно по настоящ и по постоянен адрес на
лицето на адрес: гр. Бургас, бул. Демокрация № 160, ет. 7, ап. 19.
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 № 3402/11.12.2020 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 Грегори Шчербински, 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 № 3403/11.12.2020 г. на кмета на
Община Бургас за заличаване на адресните регистрации съответно по настоящ и по постоянен адрес на
лицето на адрес: гр. Бургас, кв. Долно Езерово, ул. „Арбанаси“ № 69.
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 № 3403/11.12.2020 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 Деляна Колева Вапцарова, 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 № 3405/11.12.2020 г. на кмета на
Община Бургас за заличаване на адресните регистрации съответно по настоящ и по постоянен адрес на
лицето на адрес: гр. Бургас, ж.к Славейков, бл. 48, ет. 2, ап. 12.
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 № 3405/11.12.2020 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 Дениза Владимирова Първулова и малолетната й дъщеря Елия Дмитриева Пенова, 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 № 3406/11.12.2020 г. на кмета на Община Бургас за заличаване на адресната
регистрация по настоящ адрес на лицата на адрес: гр. Бургас, к-с „Зорница“, бл. 82, ет. 5, ап. 501.
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 № 3406/11.12.2020 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 Десислава Христова Зайкова, 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 № 3408/11.12.2020 г. на кмета на
Община Бургас за заличаване на адресните регистрации съответно по настоящ и по постоянен адрес на
лицето на адрес: гр. Бургас, ж.к „Славейков“, бл. 48, ет. 2, ап. 12.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен
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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 № 3408/11.12.2020 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 Еленка Делчева Димитрова, 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 № 3410/11.12.2020 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. 62, вх. 1, ет. 4, ап. 12.
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 № 3410/11.12.2020 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 Мария Кирова Янева, 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 № 3414/11.12.2020 г. на кмета на
Община Бургас за заличаване на адресните регистрации съответно по настоящ и по постоянен адрес на
лицето на адрес: гр. Бургас, ул. Македония № 57, ет. 1, ап. 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 № 3414/11.12.2020 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 Христо Димитров Зайков, 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 № 3418/11.12.2020 г. на кмета на
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Община Бургас за заличаване на адресните регистрации съответно по настоящ и по постоянен адрес на
лицето на адрес: гр. Бургас, к-с „Славейков“, бл. 48, ет. 2, ап. 12.
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 № 3418/11.12.2020 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 Миндо Стефанов Маринов, 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 № 3419/11.12.2020 г. на кмета на
Община Бургас за заличаване на адресните регистрации съответно по настоящ и по постоянен адрес на
лицето на адрес: гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. Ал. Стамболийски № 45.
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 № 3419/11.12.2020 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 Дмитрий Сергеевич Довидов, 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 № 3420/11.12.2020 г. на кмета на
Община Бургас за заличаване на адресните регистрации съответно по настоящ и по постоянен адрес на
лицето на адрес: гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. „Александър Стамболийски“ № 45.
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 № 3420/11.12.2020 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 Ваклин Радков Маджаров, 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
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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 № 3421/11.12.2020 г. на кмета на
Община Бургас за заличаване на адресните регистрации съответно по настоящ и по постоянен адрес на
лицето на адрес: гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 45.
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 № 3421/11.12.2020 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 Асет Исраиловна Калайджиева, 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 № 3422/11.12.2020
г. на кмета на Община Бургас за заличаване на адресните регистрации съответно по настоящ и по
постоянен адрес на лицето на адрес: гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 45.
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 № 3422/11.12.2020 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 Янко Желев Желев, 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 № 3436/11.12.2020 г. на кмета на
Община Бургас за заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес на лицето на адрес: гр.
Бургас, ж.к „Славейков“, бл. 58, вх. 3, ет. 12, ап. 125.
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 № 3436/11.12.2020 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,
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уведомява Давид Райнов Асенов, 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 № 3404/11.12.2020 г. на кмета на
Община Бургас за заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес на лицето на адрес: гр.
Бургас, к-с „Славейков“ бл. 62, вх.1, ет. 4, ап. 12.
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 № 3404/11.12.2020 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 Мариус Димитров Калайджиев, 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 № 3423/11.12.2020
г. на кмета на Община Бургас за заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес на лицето на
адрес: гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 45.
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 № 3423/11.12.2020 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 Райна Иванова Асенова-Цинцарова и непълнолетният й син Соломон Райнов Асенов, 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 № 3416/11.12.2020 г. на кмета на Община Бургас за заличаване на адресните
регистрации по постоянен адрес на лицата на адрес: гр. Бургас, к- „Славейков“, бл. 62, вх. 1, ет. 4, ап.
12.
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 № 3416/11.12.2020 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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СЪОБЩЕНИЕ
Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс,
уведомява Марио Маринов Кокаланов, 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 № 3413/11.12.2020 г.на кмета на
Община Бургас за заличаване на адресната регистрация по настоящ адрес на лицето на адрес: гр.
Бургас, ул. „Шар планина“ № 17, ет. 7, ап. 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 № 3413/11.12.2020 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 Илиян Златков Тодоров, 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 № 3412/11.12.2020 г. на кмета на
Община Бургас за заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес на лицето на адрес: гр.
Бургас, к-с „Изгрев“, бл. 4, вх. 4, ет. 8, ап. 16.
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 № 3412/11.12.2020 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 Димитричка Тодорова Христова, 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 № 3411/11.12.2020
г. на кмета на Община Бургас за заличаване на адресната регистрация по настоящ адрес на лицето на
адрес: гр. Бургас, к-с „Меден рудник“, бл. 84, вх. 1, ет. 1, 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 № 3411/11.12.2020 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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СЪОБЩЕНИЕ
Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс,
уведомява Георги Димитров 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 № 3409/11.12.2020 г. на кмета на
Община Бургас за заличаване на адресната регистрация по настоящ адрес на лицето на адрес: гр.
Бургас, к-с „Славейков“, бл. 34, вх. 5, ет. 8, ап. 23.
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 № 3409/11.12.2020 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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