
ЗАПОВЕД

№

гр. Кубрат, i 5 . IQ- 20 JJ, г.

Ha основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 996, ал. 1 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) и чл. 140а т.11 и т. 
12 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за 
гражданска регистрация и във връзка с подадени молби от собственици на имоти с per. 
индекс и дата № №УД-02-21-787 от 19.09.2022 г.; УД-02-21-973 от 07.10.2022 г.; УД-02-21- 
992 от 12.10.2022 г.

Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Кирилова -  Вр. И. Д. Секретар на Община Кубрат -  

юрисконсулт;
ЧЛЕНОВЕ:
Бюлент Дахилов -  Директор на дирекция „АПИО“, Община Кубрат;
Тюркян Татар-Ибрям -  Началник отдел „ГРАО“, Община Кубрат;
Представител на ТЗ „ГРАО“ -  Разград;
Представител на РУ на МВР - Кубрат;
Представител на Областна администрация Разград;
Горепосочената комисия в седемдневен срок от издаване на настоящата заповед 

да извърши проверка, съгласно изискванията на Закона за гражданската регистрация и 
Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за 
гражданска регистрация, като за резултатите от проверката се състави протокол, който 
да ми предостави, за извършване на преценка за наличието на основания за издаване на 
заповед за заличаване на адресната регистрация.

Копие от настоящата заповед да бъде изпратено на Областен управител на 
област Разград, Ръководител на ТЗ „ГРАО“ -  Разград, ОД на МВР -  Районно 
управление Кубрат и служителите от общинска администрация за сведение и 
изпълнение.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Кубрат 
на адрес wwTV.kubrat.bg. както и да се обяви публично, като се постави на 
информационното табло в административната сграда на Община Кубрат с адрес гр. 
Кубрат, ул.“Княз Борис I“ № 1.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

ОПРЕДЕЛЯМ:
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7300, гр. Кубрат, уж "Княз Борис 1” №1; тел: (0848) 7 2020; факс: (0848) 7 3205
e-mail: kubrat@kubrat.org Интернет: http:/(www,kubrat,bg
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ДО
БЮШРА ЮСМЕН АЛИ 
УЛ. „ЦАР СИМЕОН“ № 17 
СЕЛО СЕВАР 7332 
ОБЛАСТ РАЗГРАД

Относно: Молба вх. № УД-02-21-787/19.09.2022 г. на Община Кубрат 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АЛИ,

В Община Кубрат е постъпила молба под горепосочения номер, с искане за 

заличаване на адресната Ви регистрация по постоянен адрес на ул. „Цар Симеон“ № 17 

в село Севар. Съгласно изискването на чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс 

/АПК/ с настоящото Ви уведомявам, че с моя заповед № 794/13.10.2022 г. е назначена 

комисия по реда на чл. 996 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/, която да 

извърши проверка относно това спазени ли са нормативно установените изисквания за 

извършване на Вашата адресна регистрация, респ. промяна на адрес. Адресни 

регистрации, за които се установи, че са извършени в нарушение на чл. 92, чл. 94, чл. 

99 или чл. 99а от ЗГР, се заличават със заповед на кмета на общината на основание чл. 

996, ал. 3 от същия закон.

Съгласно разпоредбата на чл. 34 от АПК, може да се запознаете с преписката в 

административната сграда на Община Кубрат, на ул. „Княз Борис I“ № 1, Център за 

административно обслужване всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. и в 3 /три

дневен срок от получаване на настоящото уведомление може да представите писмени 

обяснения и възражения по процедурата.
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7300, гр. Кубрат,, ул. "Княз Борис Г Ш ; тел: (0848) 7 2020: факс: (0848) 7 3205
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БЕЙЗАТ ЮСМЕН АЛИ 
УЛ. „ЦАР СИМЕОН“ № 17 
СЕЛО СЕВАР 7332 
ОБЛАСТ РАЗГРАД

Относно: Молба вх. № УД-02-21-787/19.09.2022 г. на Община Кубрат 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЛИ,

В Община Кубрат е постъпила молба под горепосочения номер, с искане за 

заличаване на адресната Ви регистрация, заедно със сина Ви Агах Османоглу по 

постоянен адрес на ул. „Цар Симеон“ № 17 в село Севар.

Съгласно изискването на чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ 

с настоящото Ви уведомявам, че с моя заповед № 794/13.10.2022 г. е назначена комисия 

по реда на чл. 996 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/, която да извърши 

проверка относно това спазени ли са нормативно установените изисквания за 

извършване на Вашата адресна регистрация, респ. промяна на адрес. Адресни 

регистрации, за които се установи, че са извършени в нарушение на чл. 92, чл. 94, чл. 

99 или чл. 99а от ЗГР, се заличават със заповед на кмета на общината на основание чл. 

996, ал. 3 от същия закон.

Съгласно разпоредбата на чл. 34 от АПК, може да се запознаете с преписката в 

административната сграда на Община Кубрат, на ул. „Княз Борис I“ № 1, Център за 

административно обслужване всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. и в 3 /три

дневен срок от получаване на настоящото уведомление може да представите писмени 

обяснения и възражения по процедурата.

7300, гр. Кубрат, ул. "Княз Борис F  Аа1; тел: (0848) 1 2020; факс: (0848) 7 3205
e-mail: kubrat@kubrat.arg Интернет: http:/tovv\v.kubratbg

mailto:kubrat@kubrat.arg
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НЕВЯНА ЮЛИЯНОВА СИМЕОНОВА 
УЛ. „ЦАР СИМЕОН“ № 17 
СЕЛО СЕВАР 7332 
ОБЛАСТ РАЗГРАД

Относно: Молба вх. № УД-02-21-787/19.09.2022 г. на Община Кубрат 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СИМЕОНОВА,

В Община Кубрат е постъпила молба под горепосочения номер, с искане за 

заличаване на адресната Ви регистрация по постоянен адрес на ул. „Цар Симеон“ № 17 

в село Севар. Съгласно изискването на чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс 

/АПК/ с настоящото Ви уведомявам, че с моя заповед № 794/13.10.2022 г. е назначена 

комисия по реда на чл. 996 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/, която да 

извърши проверка относно това спазени ли са нормативно установените изисквания за 

извършване на Вашата адресна регистрация, респ. промяна на адрес. Адресни 

регистрации, за които се установи, че са извършени в нарушение на чл. 92, чл. 94, чл. 

99 или чл. 99а от ЗГР, се заличават със заповед на кмета на общината на основание чл. 

996, ал. 3 от същия закон.

Съгласно разпоредбата на чл. 34 от АПК, може да се запознаете с преписката в 

административната сграда на Община Кубрат, на ул. „Княз Борис I“ № 1, Център за 

административно обслужване всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. и в 3 /три

дневен срок от получаване на настоящото уведомление може да представите писмени 

обяснения и възражения по процедурата.

7300, гр. Кубрат, ул, "Княз Борис 1" №1; тел: (0848) 7 2020; факс: (0848) 7 3205
e-mail: kubrat@kubral.org Интернет; http://www.kubrat.bg

mailto:kubrat@kubral.org
http://www.kubrat.bg
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ДО
АЙФЕР ШАБАН АЛИ 
УЛ. „ЦАР СИМЕОН“ № 17 
СЕЛО СЕВАР 7332 
ОБЛАСТ РАЗГРАД

Относно: Молба вх. № УД-02-21-787/19.09.2022 г. на Община Кубрат 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АЛИ,

В Община Кубрат е постъпила молба под горепосочения номер, с искане за 

заличаване на адресната Ви регистрация по постоянен адрес на ул. „Цар Симеон“ № 17 

в село Севар. Съгласно изискването на чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс 

/АПК/ с настоящото Ви уведомявам, че с моя заповед № 794/13.10.2022 г. е назначена 

комисия по реда на чл. 996 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/, която да 

извърши проверка относно това спазени ли са нормативно установените изисквания за 

извършване на Вашата адресна регистрация, респ. промяна на адрес. Адресни 

регистрации, за които се установи, че са извършени в нарушение на чл. 92, чл. 94, чл. 

99 или чл. 99а от ЗГР, се заличават със заповед на кмета на общината на основание чл. 

996, ал. 3 от същия закон.

Съгласно разпоредбата на чл. 34 от АПК, може да се запознаете с преписката в 

административната сграда на Община Кубрат, на ул. „Княз Борис I“ № 1, Център за 

административно обслужване всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. и в 3 /три/- 

дневен срок от получаване на настоящото уведомление може да представите писмени 

обяснения и възражения по процедурата.

7300, гр. Кубрат, ул:. "Княз Борис IM JMbl; тел; (0848) 7 2020; факс: (0848) 7 3205
e-mail: kubrat@knbrat.arg Интернет: http://www.kubrat.bg

mailto:kubrat@knbrat.arg
http://www.kubrat.bg
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ОБЩИНА КУБРАТ

ДО
ЮСМЕН ОСМАН АЛИ 
УЛ. „ЦАР СИМЕОН“ № 17 
СЕЛО СЕВАР 7332 
ОБЛАСТ РАЗГРАД

Относно: Молба вх. № УД-02-21-787/19.09.2022 г. на Община Кубрат 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЛИ,

В Община Кубрат е постъпила молба под горепосочения номер, с искане за 

заличаване на адресната Ви регистрация по постоянен адрес на ул. „Цар Симеон“ № 17 

в село Севар. Съгласно изискването на чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс 

/АПК/ с настоящото Ви уведомявам, че с моя заповед № 794/13.10.2022 г. е назначена 

комисия по реда на чл. 996 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/, която да 

извърши проверка относно това спазени ли са нормативно установените изисквания за 

извършване на Вашата адресна регистрация, респ. промяна на адрес. Адресни 

регистрации, за които се установи, че са извършени в нарушение на чл. 92, чл. 94, чл. 

99 или чл. 99а от ЗГР, се заличават със заповед на кмета на общината на основание чл. 

996, ал. 3 от същия закон.

Съгласно разпоредбата на чл. 34 от АПК, може да се запознаете с преписката в 

административната сграда на Община Кубрат, на ул. „Княз Борис I“ № 1, Център за 

административно обслужване всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. и в 3 /три

дневен срок от получаване на настоящото уведомление може да представите писмени 

обяснения и възражения по процедурата.

7300, гр. Кубрат, ул. “Княз Борис I* Jfal; тел: (0848) 7 2020; факс:: (0848) 7 3205
e-mail: kubrat a kubrat.org Интернет: http^/www.kubrat,bg



е щ г Ш щ  Я Д "  ш Я В П Г ]  V И  I  Г ч Г П  / л \  Ш Щ Р Ш  / я Ш Ш л  ^ ш ш ™
ЦщЦ|Д|^| |щ^ДдДУу |j||jgastesb Д Ш ^ '  кав^дду^а! УщУ iggjgj

£.*«— «,-- — ------;----- ------— ---
i ?;§■«, ̂  № У&2 f / - / / - j W

< ? ,/*  2§/^r.

ОБЩИНА КУБРАТ

до
СЕВДА АСЕНОВА ХИНКОВА 
УЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ №13А 
ГРАД КУБРАТ 7300

Относно: Молба вх. № УД-02-21-973/07.10.2022 г. на Община Кубрат

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХИНКОВА,

В Община Кубрат е постъпила молба под горепосочения номер, с искане за 

заличаване на адресната Ви регистрация по постоянен настоящ адрес на ул. „Генерал 

Гурко“ №13А в град Кубрат. Съгласно изискването на чл. 26 от 

Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ с настоящото Ви уведомявам, че с моя 

заповед № 794/13.10.2022 г. е назначена комисия по реда на чл. 996 от Закона за 

гражданската регистрация /ЗГР/, която да извърши проверка относно това спазени ли са 

нормативно установените изисквания за извършване на Вашата адресна регистрация, 

респ. промяна на адрес. Адресни регистрации, за които се установи, че са извършени в 

нарушение на чл. 92, чл. 94, чл. 99 или чл. 99а от ЗГР, се заличават със заповед на кмета 

на общината на основание чл. 996, ал. 3 от същия закон.

Съгласно разпоредбата на чл. 34 от АПК, може да се запознаете с преписката в 

административната сграда на Община Кубрат, на ул. „Княз Борис I“ № 1, Център за 

административно обслужване всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. и в 3 /три

дневен срок от получаване на настоящото уведомление може да представите писмени 

обяснения и възражения по процедурата.

7300. гр. Кубрат, ул. '‘Княз Борис Г" Xsl; тел: (0848) 7 2020: факс: (0848) 7 3205
e-mail: kubrat ii kubrat.org Интернет: http://www,kubrat.bg

http://www,kubrat.bg
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ДО
СЕРГЕЙ КИРИЛОВ АТАНАСОВ 
УЛ. „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ №9 
ГРАД КУБРАТ 7300

Относно: Молба вх. № УД-02-21-992/12.10.2022 г. на Община Кубрат

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АТАНАСОВ,

В Община Кубрат е постъпила молба под горепосочения номер, с искане за 

заличаване на адресната Ви регистрация по постоянен адрес на ул. „Паисий 

Хилендарски“ № 9 в град Кубрат. Съгласно изискването на чл. 26 от 

Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ с настоящото Ви уведомявам, че с моя 

заповед № 794/13.10.2022 г. е назначена комисия по реда на чл. 996 от Закона за 

гражданската регистрация /ЗГР/, която да извърши проверка относно това спазени ли са 

нормативно установените изисквания за извършване на Вашата адресна регистрация, 

респ. промяна на адрес. Адресни регистрации, за които се установи, че са извършени в 

нарушение на чл. 92, чл. 94, чл. 99 или чл. 99а от ЗГР, се заличават със заповед на кмета 

на общината на основание чл. 996, ал. 3 от същия закон.

Съгласно разпоредбата на чл. 34 от АПК, може да се запознаете с преписката в 

административната сграда на Община Кубрат, на ул. „Княз Борис I“ № 1, Център за 

административно обслужване всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. и в 3 /три

дневен срок от получаване на настоящото уведомление може да представите писмени 

обяснения и възражения по процедурата.

7300.. гр. Кубрат, ул "Княт Борис Г  №1; тел: (0848) 7 2020; факс: (0848) 7 3205
e-mail: kubrat a kubrat.org Интернет: http://www.kubratbg

http://www.kubratbg

