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Във връзка с преписка с рег.№РД19024425ВЛ/30.12.2019г, и Заповед 
№0126/16.01.2020Г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено 
заличаване в регистъра на населението на адресната.Ви регистрация по настоящ адрес: 
гр.Варна, жк.„Вл.Варненчик" бл.22 вх.17 ет.4 ап.10, с оглед несъответствие с
изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Във връзка с гористо е необходимо в едномесечен срок да заявите настоящ адрес до 

органите по чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация в общината,-.'.района, 
кметството или населеното място, където живеете. ' '

> I АПриложение 1: П^ика^^^айл Заповед №0126/16.01.2020г. на Кмета на-Община Варна.
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ОБЩИНА ВАРНА
КМЕТ

гр. Варна,

ЗАПОВЕД

№ 0^

i f ' ^ 2020 година

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.99, ал.1, чл.99б, ал.1-3 от Закона за гражданската, 
регистрация (ЗГР) и чл,140а, ал.4 от Наредба №РД-02-20-9/21.05.2012г. за 
функциониране на Единната система за гражданска регистрация (НФЕСГР), както и въз 
основа на Протокол №01/08.01.2020г. от заседание на комисията по Заповед 
№177/06.06.2018г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик” -  Община ВарнЗ; свикана със 
Заповед №02/02,01.2020г. на същия,

НАРЕЖДАМ:

Да се заличи адресната регистрация по настоящ адрес; гр. Варна, ж.к. „Вл.
Варненчик", бл.22, вх,17, ет.4, ап.10, на Веждие '   _ Хюсеин и трите й деца -
Мерлин * Мехмед, Селин _ Мехмед и Алекс \ [ Куртев, с оглед
несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от ЗГР, във връзка с чл.140а, ал.4 от 
НФЕСГР.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица, чрез публикуване на 
интернет страницата на Община Варна, на интернет страницата на Район „Вл. 
Варненчик" и да се постави на информационното табло в сградата на Район „Вл. 
Варненчик".

Настоящата заповед подлежи на оспорване в 14-дневен срок от датата на нейното 
публикуване пред Административен съд -  Варна.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Пейчо Пейчев -  Ззместник-кмет 
на Община Варна.

Екземпляр от заповедта да се връчи на Пейчо Пейчев ~ Заместник-кмет на Община 
Варна и деловодството за сведение и изпълнение.

Копие от настоящата заповед да се изпрати чрез Териториално звено ГРАО -  Варна 
на Главна дирекция ГРАО при МРРБ за автоматизираното заличаване на адресната 
регистрация по настоящ адрес в регистъра кз населението.

Копие от заповедта да се изпрати по служебната електронна поща на Секретар на 
Община Варна, Директорите на дирекции „Правно-нормативно обслужване" и 
„Информационно и административно обслужване".
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9000 гр. Варна, бул,„Осми приморски полк" №43; тел.: +35952/ 820 214; www.vama.bQ
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