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БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 

З А П О В Е Д 

№ 06-00-160#3 

гр. Мъглиж, 19.01.2022 год. 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.99б, ал.З от ЗГР и чл.МОа, ал.4 от Наредба № 
РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единна система за гражданска регистрация, 
и извършена провека във връзка с писмо № АП-01-42/ 30.12.2021 год. на Областен управител 
- гр. Стара Загора и преписка № 10330/ 23.12.2021 год. на Районна прокуратура гр. Стара 
Загора, отразена в протоколи от 07.01.2022 г. и 17.01.2022 год. на комисията, определена по 
чл. 996, ал. 1 и 2 от ЗГР, назначена със Заповед № 06-00-160#1/ 04.01.2022 г. и Заповед № 06-00-
160#2/ 10.01.2022 г. на Кмета на Община Мъглиж за удължване работата на комисията, 

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 следния 
адрес: с. Ягода, ул." Бузлуджа" № 41, общ. Мъглиж, област Стара Загора. 

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 да се изпрати на ТЗ „ГРАО" Стара Загора. 
4. Да се изпратят писмени уведомления на лицата, чиито адресни регистрации са 

заличени и имат известен адрес. 

Лицата, чиито адресни регистрации са заличени могат да оспорват настоящата 
заповед пред съответния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването й. 

На основание чл.92, ал.14 от ЗГР 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: Приложение № 1. 

Д-Р ДУШО ГАВАЗОВ /п/ 
Кмет на Община Мъглиж 

Подписът е заличен на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата 
на физическите лица във връзка с обработването налични данни и относно свободното 
движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно 
защитата на данните) 
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