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З А П О В Е Д 

№ 09-22-111 

гр. Банско 29.04.2022г. 

 

На основание чл. 99 б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР), във 

връзка с Протокол № OБ-22-316/28.04.2022г. за извършена проверка по реда на чл. 99б 

от ЗГР на комисия, назначена със Заповед № 09-22-44/09.02.2022г. на Кмета на община 

Банско  

Н А Р Е Ж Д А М:  

Заличаване на адресната регистрация по настоящ адрес на лицето Румен                       

Чапкънов с ЕГН               , извършена на адрес гр. Банско, община Банско, ул. „Радон 

Тодев” № 14, 

Мотиви: 

Производството е по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация. 

Образувано е по Уведомление с вх. № 29-22-47/26.01.2022г. на Общинска 

администрация гр. Банско от Йорданка   Василева- Управител на „Защитени 

жилища 3-4” с искане за дерегистрация на настоящия адрес на Румен          Чапкънов, 

бивш потребител на социалната услуга „Защитени жилища 3-4”. 

Съгласно чл. 99б от ЗГР при писмен сигнал или по искане на собственик на 

имот, подадени до орган по чл. 92, ал. 1 или до областния управител за нарушение 

на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а, както и по собствена инициатива кметът на 

общината или на района издава заповед за определяне на комисия, която да извърши 

проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или 

промяна на адрес. В изпълнение на цитираната разпоредба със Заповед № 09-22-

44/09.02.2022г. на Кмета на община Банско е определена комисия, която да извърши 

проверка във връзка с уведомлението от Йорданка           Василева- Управител на 

„Защитени жилища 3-4”. 

За резултатите от проверката е съставен Протокол № ОБ-22-316/28.04.2022г., в 

който комисията констатира, че лицето Румен             Чапкънов, към момента на 

проверката е с адресна регистрация по настоящ адрес в гр. Банско, ул. „Радон Тодев” № 

14. Постоянния му адрес е в гр. Гоце Делчев на ул. „        ” №      . В полученото 

уведомлението се посочва, че Румен Чапкънов излежава присъда в затвора в гр. Бобов 

дол от 23.06.2021 г. На 18.11.2021 г. със Заповед № 29/17.11.2021 г. договора за 

ползване на социалната услуга мужду „Защитено жилище -3” гр. Банско и Румен  

Чапкънов е прекратен. Заповедта е обжалвана от Чапкънов в Административен съд – 

Благоевград и е образувано адм. дело № 1119/2021 г. С Определение № 414/09.03.2022 

г. влязло в законна сила на 25.03.2022г., съда оставя без разглеждане жалбата и 

прекратява производството по делото. 

На основание чл. 90, ал. 1 от ЗГР всяко лице, подлежащо на гражданска 

регистрация по този закон, е задължено да заяви писмено своя постоянен и настоящ 

адрес. Настоящ адрес е адресът, на който лицето живее. По силата на чл. 99, ал. 1 всяко 

лице е длъжно в срок 30 дни да заяви промяната на настоящия си адрес. От събраните 

по административната преписка доказателства не се установява адрес гр. Банско, 

община Банско, ул. „Радон Тодев” № 14 да може да изпълнява предназначението и 

функциите на настоящ адрес спрямо лицето. 

  Съгласно чл. 99б, ал. 3 от ЗГР кметът на общината издава заповед за заличаване 

на адресни регистрации, за които е установено, че са извършени в нарушение на чл. 

92 или на чл. 99а от ЗГР, каквито нарушения в случая са налице. 
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Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за 

сведение и изпълнение, вкл. и чрез публикуване на интернет страницата  на Община 

Банско и чрез поставяне на информационното табло в сградата на Общината при 

спазване на Закона за защита на личните данни. 

Настоящата заповед може да се обжалва от заинтересованите лица пред 

Административен съд гр. Благоевград в 14-дневен срок от съобщението й, като в 

съответствие с чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването не спира изпълнението й. 

Заповедта да се изпрати на Йорданка            Василева- Управител на „Защитени 

жилища 3-4” с обратна разписка, както и на ГД ГРАО/ТЗ ГРАО за автоматизирано 

заличаване на адресната регистрация в регистъра на населението. Копие от заповедта 

да се връчи на Мариана Терзиева- гл. специалист ГРАО към община Банско. 

    Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Иван Докторов- 

Секретар на община Банско. 

 

    

 

 

ИВАН КАДЕВ /п/ 

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО 

 

 

 
 


