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ЗАПОВЕД 

№ 94Ю-16-1 #8 

гр. Мъглиж, 22.06.2020 г. 

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.99б, ал.1 от Закон за гражданската регистрация, и чл.140а, ал.1, т.11 и т.12  

от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 год. за функциониране на единна система за 

гражданска регистрация, във връзка с подадени писмени сигнали от собственици на имоти, 

депозирани чрез заявления с рег. № 94Ю-16-1/09.06.2020 г.; рег. № 94Д-39-1/15.06.2020 г. и рег. 

№ 94И-952-1/17.06.2020 г. и въз основа на протокол от 18.06.2020 г. от извършена проверка на 

комисия по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация назначена със Заповед № 94Ю-09-

1#4/15.06.2020 г. на Кмета на Община Мъглиж 

 

НАРЕЖДАМ 

1. Да се заличат адресните регистрации по настоящ и постоянен адрес на лицата по списък 

Приложение № 1 - неразделна част от настоящата заповед регистрирани на следните адреси : 

гр.Мъглиж, ул.“ 8-ми март“ № 46; гр.Мъглиж, ул.“Гео Милев“ № 81 и гр.Мъглиж, ул.“Синчец“ 

№4А    

2. За автоматичното заличаване на адресните регистрации на лицата по списък 

Приложение № 1 Общинска администрация гр.Мъглиж да изпрати по електронен път обобщена 

информация в структуриран вид чрез съответното териториално звено „Гражданска 

регистрация и административно обслужване“ на Главна дирекция „Гражданска регистрация и 

административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, като използва приложни програмни средства, поддържащи регистъра на 

населението - Национална база данни „Население“. 

3. Копие от заповедта на кмета да се изпрати на Главна дирекция „ГРАО“ чрез съответното 

териториално звено „ГРАО“. 

4. Общинска администрация гр. Мъглиж да изпрати писмени уведомления на лицата, чиито 

адресни регистрации са заличени и имат известен адрес. Когато е заличена адресната 



регистрация по постоянен адрес, лицето задължително се уведомява за необходимостта от 

подмяна на личните документи. 

      Лицата, чиито адресни регистрации са заличени могат да оспорват настоящата заповед пред 

съответния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването ѝ. 

     На основание чл.92, ал.14 от Закона за гражданската регистрация обжалването не спира 

изпълнението.  

 

 

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите служители за сведение и изпълнение. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

Приложение: Списък на лица за заличаване - Приложение № 1 
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