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З А П О В Е Д 
 

№ РД – 09 – 515/17.09. 2019г. 

 

 

На основание чл. 44, ал.1, т.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с постъпил сигнал, 

наш вх. № 46-00-19/11.09.2019 год. за нарушения на чл. 99 и следв. от ЗГР, за извършване 

на проверка по чл. 99б, ал.1 от ЗГР и  заличаване на адресни регистрации  по постоянен 

и настоящ адрес гр. Камено, ул. „Димитър Благоев“ № 7, вх.1, ет.2, ап.5.  на лицата 

Стефан Бонев Стефанов, Марияна Георгиева Стефанова, Борислав Стефанов Стефанов 

и Дорета Стефанова Стефанова е издадена моя Заповед № РД-09-13/13.09.2019 год. с 

която  е определена комисия за извършване на проверка по реда на чл. 99б от ЗГР. В 

съответствие с ал. 1 на посочения чл. 99б от ЗГР, в състава на комисията са включени 

служители на общинска администрация Камено, представители на Областна 

администрация Бургас, Полицейско управление гр. Камено и на Главна дирекция 

„Гражданска регистрация и административно обслужване“ в МРРБ. 

На адрес гр. Камено, ул. „Димитър Благоев“ № 7, вх.1, ет.2, ап.5  с настоящ адрес 

са регистрирани  Памела Георгиева Колева и Константин Данаилов Колев. 

От направената проверка в отдел МДТ е видно, че с вх. № 5203004384/21.05.2019 

год. е подадена декларация по чл. 14 от ЗМДТ и като собственици и ползватели на имота 

са записани Памела Георгиева Колева и Константин Данаилов Колев. В декларацията 

като бивш собственик е записан Стефан Бонев Стефанов. 

Същото се потвърждава и от представения нотариален акт за продажба № 86, том 

I, рег. № 655, дело 62 от 04.04.2019 год. От същия е видно, че Стефан Бонев Стефанов и 

Марияна Георгиева Стефанова продават на Константин Данаилов Колев и Памела 

Георгиева Колева следният имот: апартамент № 5, находящ се в гр. Камено, община 

Камено, ул. „Димитър Благоев“ в жилищна сграда – блок 7, вх. А 

 Извършена е и проверка на място от представителя на РУ на МВР гр. Камено, 

който установява, че лицата Стефан Бонев Стефанов, Марияна Георгиева Стефанова, 

Борислав Стефанов Стефанов и Дорета Стефанова Стефанова не живеят на посочения 

адрес, от момента на продажбата на жилището. 

Във връзка с гореизложеното е издадена заповед № РД-09-513/13.09.2019 год. на 

кмета на Община Камено,  

От извършената проверка в НДБ Население – Пълни данни адресната 

регистрация е както следва: 

 

1. Стефан Бонев Стефанов – ПА - гр. Камено, ул. „Димитър Благоев“ № 7, вх.1,        

ет.2, ап.5.; НА - гр. Камено, ул. „Димитър Благоев“ № 7, вх.1, ет.2, ап.5. 

1.  Марияна Георгиева Стефанова – ПА - гр. Камено, ул. „Димитър Благоев“ № 

7, вх.1, ет.2, ап.5.; НА – гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 61, ет.4, ап.7 

2. Борислав Стефанов Стефанов – ПА гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 61, ет.4, ап.7.; 

НА - гр. Камено, ул. „Димитър Благоев“ № 7, вх.1, ет.2, ап.5. 
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3. Дорета Стефанова Стефанова – ПА - гр. Камено, ул. „Димитър Благоев“ № 7, 

вх.1, ет.2, ап.5; НА - гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 61, ет.4, ап.7 

  

Към датата на постъпване на сигнала Стефан Бонев Стефанов, Марияна Георгиева 

Стефанова, Борислав Стефанов Стефанов и Дорета Стефанова Стефанова., не са 

собственици на имота. Имотът с адрес гр. Камено, ул. „Димитър Благоев“ № 7, вх.1, 

ет.2, ап.5 е собственост на Памела Георгиева Колева и Константин Данаилов Колев. 

За резултатите от проверката, в съответствие с чл. 99б, ал.2 от ЗГР е съставен 

протокол от 16.09.2019 год. В него по точка 1 са обективирани констатациите на 

комисията, назначена със заповед № РД-09-88/15.02.2018 год. на кмета на Община 

Камено, както следва 

 

 

                                                    КОНСТАТИРА:  
 

 

 

„Към 16.09.2019 год. Стефан Бонев Стефанов, Марияна Георгиева Стефанова, 

Борислав Стефанов Стефанов и Дорета Стефанова Стефанова продължават да имат 

адресна регистрация по постоянен и настоящ  адрес гр. Камено ул. „Димитър Благоев“ 

№ 7, вх.1, ет.2, ап.5. 

От 04.04.2019 год. до 16.09.2019 год. лицата не живеят в имота, с което са 

нарушили изискванията на § 12, ал.19 и чл. 99, ал. 1 от ЗГР. 

 

Следва да бъдат дерегистрирани, както следва: 

 

1. Стефан Бонев Стефанов – от постоянен и настоящ адрес - гр. Камено, ул. 

„Димитър Благоев“ № 7, вх.1,        ет.2, ап.5 

2. Марияна Георгиева Стефанова – от постоянен адрес - гр. Камено, ул. 

„Димитър Благоев“ № 7, вх.1, ет.2, ап.5. 

3. Борислав Стефанов Стефанов – от настоящ адрес гр. Камено, ул. „Димитър 

Благоев“ № 7, вх.1, ет.2, ап.5. 

4. Дорета Стефанова Стефанова – от постоянен адрес - гр. Камено, ул. 

„Димитър Благоев“ № 7, вх.1, ет.2, ап.5 „ 

 

 

Чл.89, ал.1 от ЗГР определя, че адресът е еднозначното описание на мястото, 

където лицето живее или където получава кореспонденцията си. Установява се, че 

Стефан Бонев Стефанов, Марияна Георгиева Стефанова, Борислав Стефанов Стефанов 

и Дорета Стефанова Стефанова не живеят на упоменатия адрес и не получават 

предназначената за тях кореспонденцията, изпращана им на този адрес. Следователно, 

към настоящия момент за Стефан Бонев Стефанов, Марияна Георгиева Стефанова, 

Борислав Стефанов Стефанов и Дорета Стефанова Стефанова не е налице изискуемата 

от закона правна връзка с оглед на адресната им регистрация по постоянен и настоящ 

адрес в населеното място гр. Камено  ул. „Димитър Благоев“ № 7, вх.1, ет.2, ап.5 . 

 Всяко лице, което подлежи на гражданска регистрация е длъжно да заяви 

писмено своя постоянен и настоящ адрес, като неизпълнението на това задължение е 

скрепено със санкции, регламентирани в Глава седма от ЗГР.  
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Предвид изложеното, с оглед на постъпилия писмен сигнал, както и въз 

основа на констатациите на комисията, отразени в съставения протокол и на 

основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация  

 

   

З А П О В Я Д В А М: 

 
Заличавам адресната регистрация на Стефан Бонев Стефанов, Марияна 

Георгиева Стефанова, Борислав Стефанов Стефанов и Дорета Стефанова 

Стефанова, както следва: 

 

1. Стефан Бонев Стефанов, ЕГН: 5710150хххх – от постоянен и настоящ 

адрес - гр. Камено, ул. „Димитър Благоев“ № 7, вх.1, ет.2, ап.5 

2. Марияна Георгиева Стефанова ЕГН: 680614хххх – от постоянен адрес 

- гр. Камено, ул. „Димитър Благоев“ № 7, вх.1, ет.2, ап.5. 

3. Борислав Стефанов Стефанов ЕГН: 91030хххх– от настоящ адрес гр. 

Камено, ул. „Димитър Благоев“ № 7, вх.1, ет.2, ап.5. 

4. Дорета Стефанова Стефанова ЕГН: 970803хххх – от постоянен адрес - 

гр. Камено, ул. „Димитър Благоев“ № 7, вх.1, ет.2, ап.5  

 

 Да изпрати обобщена информация чрез Ръководителя на Териториално звено 

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

„Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството за автоматизираното заличаване на 

горепосочените адресни регистрации в регистъра на населението. 

 Определям срок за изпълнение на заповедта 3 (три) дни. На основание чл.92, ал.14 

от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й. 

 Настоящата заповед да се съобщи на Стефан Бонев Стефанов, Марияна Георгиева 

Стефанова, Борислав Стефанов Стефанов и Дорета Стефанова Стефанова на адрес 

Бургас, ул. „Шейново“ № 61, ет.4, ап.7. 

 Препис от заповедта да се връчи на Областен управител на Областна 

администрация Бургас, РУ на МВР – Камено, Ръководителя на ТЗ „ГРАО“ Бургас за 

сведение и изпълнение и да се обяви в сайта на Община Камено. 

 Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред 

Административен съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

Жельо Вардунски /п/ 

Кмет на  Община Камено 

 

 


