
 

ОБЩИНА РАКИТОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

 

4640 Ракитово, ул.“Иван Клинчаров” № 57, тел. (03542) 20 44, факс (035424) 22 53, http://www.rakitovo.bg 

Е-mail: rakitovo@ rakitovo.bg 

 

З А П О В Е Д 
 

№  РД- 25 -548/10.06.2022год. 

 

На основание чл. 44, ал. 1 т. 8 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и 

местна администрация и чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, във 

връзка с постъпило заявление рег.№ 94-1766/03.06.2022г. от Фатма Юсеинова Ал 

Джди собственик на имот, находящ се в Общ. Ракитово, гр. Ракитово, ул. ”Тодор 

Тупаров” №11, относно заличаване на постоянен и настоящ адрес на лицето, 

регистрирано на посочения адрес и като взех предвид изложеното в протокол от 

09.06.2022г. на Комисия, назначена със Заповед № ЛС-Н-61/ 06.06.2022г. на Кмета на 

община Ракитово  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

Да се заличи адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на лицето:  

1. Суаад Джома Алхадж Юсеф  с ЕГН: 

С  постоянен и настоящ  адрес: гр. Ракитово, ул. „Тодор Тупаров ” №11, 

2. Съгласно чл. 99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация лицето да бъде 

предупредено в 30 дневен срок за промяна на  адресната си регистрация /постоянен и 

настоящ адрес/. При неизпълнение на гореизложеното да се приложат разпоредбите на 

чл.116, ал. 2 от ЗГР. 

3.Заповедта да се сведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение на чл.99б, 

ал. 5 от ЗГР и да се публикува на интернет страницата на Община Ракитово на адрес: 

http://www.rakitovo.bg/ и в Центъра за административно обслужване на граждани при 

Община Ракитово, с адрес гр. Ракитово, ул. Иван Клинчаров № 57. 

4. Копие от Заповедта да се изпрати на ТЗ „Гражданска регистрация и 

административно обслужване”- гр. Пазарджик за информация на ГД „ГРАО” към 

МРРБ и автоматизирано заличаване на лицата от регистъра на население на Община 

Ракитово. 

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на 

Административно процесуалния кодекс. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Ракитово 

 

 

 

Цанко Молов –  

ВрИД Кмет на Община Ракитово 
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