ЗАПОВЕД

№ 2045/06.11.2017г.

Във връзка с постъпило искане вх.№Н1-ГР-5071/26.10.2017 от Андиопа
Христова Цветкова за заличаване на адресни регистрации на лица от собствения
и недвижим имот в гр.Несебър, кв.”Камелия” №151а и кв.”Камелия” №151Б , на
основание чл.99б, ал.1 от ЗГР е издадена Заповед №2018/27.10.2017г., с която е
назначена комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията за
адресна регистрация на лицата регистрирани на тези адреси.
Комисията е извършила проверка. За резултатите от проверката в
съответствие с чл.99б, ал.2 от ЗГР е съставен протокол от 02.11.2017г.
Предвид констатациите на комисията и изричното желание на собственика
на имота: на основание чл.99, чл.99б и чл.94, ал.1 от Закона за гражданската
регистрация

ЗАПОВЯДВАМ

І.Заличавам адресната регистрация настоящ адрес на лицата:
1.Билянт Галибов Мехмедов
2. Шереф Шакир Халид
3.Хасан Шакир Халид
4.Зюлкарни Хюсеин Хасан
5.Тодор Георгиев Стоянов
6.Никола Минков Колев
7.Димитър Атанасов Баламотов
8.Стефан Димитров Канариев
9.Беркант Мехмедов Мустанов
10.Георги Иванов Стрельов
11.Румен Георгиев Христов
12.Младен Евстатиев Ченчев
13.Тодор Пламенов Петров

14.Кирил Янков Колев
15.Бейхан Мустафа Рагуб
16.Тамер Сейфулла Зейнел
17.Христо Йорданов Василев
18.Светослав Иванов Захариев
19.Ралица Иванова Методиева
20.Иван Златков Златев
21.Ерсин Реджеп Исмаил
22.Вяра Иванова Ангелова

Всички с настоящ адрес: гр.Несебър, кв.”Камелия” №151А

ІІ.Заличавам адресната регистрация настоящ адрес на лицата:
1.Соня Крумова Спасова
2.Петя Стоименова Смиленова
3.Вергиния Миткова Костова
4.Христо Енчев Христов
5.Руди Диков Коев
6.Евелина Валентинова Кръстева
7.Димитър Тошев Тошев
8.Георги Петров Пангелов
Всички с настоящ адрес: гр.Несебър, кв.”Камелия” №151Б

Настоящата заповед да се изпрати до Главна дирекция „ГРАО” към
Министерството на регионалното развитие и благоустройство, чрез ТЗ”ГРАО” –
гр.Бургас, за автоматизирано заличаване на лицата от регистъра на населението;
да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез публикуването и на
информационното табло в общинския център гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10,
както и публикуването и на интернет страницата на община Несебър.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на община
Несебър.
Настоящата Заповед подлежи на оспорване по реда на АПК пред
Административен съд – гр.Бургас.
На основание чл.92, ал.13 от ЗГР обжалването не спира изпълнението.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

