ОБЩИНА БУРГАС
ЗАПОВЕД
№282/01.02.2022 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 99б, ал. 1, изр. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и във връзка с
подадени писмени сигнали от собственици на имоти с рег. индекс и дата №№ 94-013488/01.02.2022 г.; 94-01-3492/01.02.2022 г.; 94-01-3496/01.02.2022 г.; 94-013500/01.02.2022 г.; 94-01-3502/01.02.2022 г.; 94-01-3503/01.02.2022 г.; 94-013505/01.02.2022 г.; 94-01-3508/01.02.2022 г.; 94-01-3509/01.02.2022 г.; 94-013510/01.02.2022 г.; 94-01-3513/01.02.2022 г.; 94-01-3515/01.02.2022 г.; 94-013516/01.02.2022 г.; 94-01-3519/01.02.2022 г; 94-01-3520/01.02.2022 г.; 94-013521/01.02.2022 г.; 94-01-3523/01.02.2022 г. и Сигнал № 53-00-463/29.29.11.2021 г. от
Общински предприятие „Общински имоти“ Община Бургас

З А П О В Я Д В А М:
определям комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията
на чл. 92, чл. 99 и чл. 99а от ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна
на адрес в следния състав:
1. Стефка Георгиева Калева - директор на дирекция „Гражданска регистрация
на населението“, Община Бургас
2. Иван Алексиев - гл. юрисконсулт в дирекция „Правно нормативно
обслужване“, Община Бургас
3. Зорница Младенова Копринкова - началник отдел „Координация и
административен контрол“, Областна администрация Бургас
4. Мария Петкова Тепавичарова - гл. експерт в отдел „Координация и
административен контрол“, Областна администрация Бургас
5. Милка Райнова Василева - началник сектор БДС, Областна дирекция на
МВР - Бургас
6. Мария Тодорова Багрева - специалист в сектор БДС, Областна дирекция на
МВР - Бургас
7. Светозар Стефанов Зехирев - ръководител териториално звено ГРАО Бургас
Проверката да се извърши в 7 (седем)-дневен срок от издаването на настоящата
заповед, като за резултатите от проверката се състави протокол.
Настоящата заповед да се обяви на таблото за обявления и на интернет
страницата на Община Бургас.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на Община
Бургас.
Препис от заповедта да се връчи на секретаря на Община Бургас, директора на
дирекция „Гражданска регистрация на населението“, областния управител на
Областна администрация Бургас, директора на Областна дирекция на МВР – Бургас,
ръководителя на ТЗ ГРАО Бургас, за сведение и изпълнение.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас П.

