
 

 

 

 
ОБЩИНА ДЕВИН 

 

 
гр. Девин, ул. „Дружба” № 1, тел: 03041/21 74, факс: 03041/26 61,  

e-mail: obshtina@devin.bg, web site: www.devin.bg 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

ДО 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

ул. „Явор“ № 1 

гр. Девин п.к. 4800 
 

Община Девин Ви уведомява, че е изготвена заповед № РД-09-433 от 

26.07.2021 г. за изземване на общинско жилище – стая 110, ет. 1, находящо се в 

сграда с идентификатор 20465.504.26.1, гр. Девин, ул. „Явор“ №1, тъй като същото 

се държи без правно основание.  

Препис от заповедта може да получите лично, в административната сграда на 

Община Девин, ул. „Дружба“ №1, стая 11, в едноседмичен срок от залепване на 

настоящото съобщение. 

 

Чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс: 
(7) Съобщаването може да се извърши чрез устно уведомяване, по разпореждане на 

административния орган или съда, което се удостоверява писмено с подпис на извършилото го 
длъжностно лице. Писменото удостоверяване се прилага към преписката или делото и на адресата се 
съобщава, че може да получи документите или книжата в 7-дневен срок, след изтичането на който те се 
смятат за връчени. 

 (8) Когато съобщаването не може да бъде извършено по реда на ал. 1 - 6, то се извършва чрез 
връчване на последния адрес, посочен от страната, или при липса на такъв - на адреса, на който страната 
е получавала съобщения или е била призована за последен път в производството. Когато няма адрес, 
който страната е посочила или на който е получавала съобщения или е била призовавана, на страната се 
връчват съобщения: 

 1. за граждани - по настоящия адрес, а при липса на такъв или когато не могат да бъдат намерени 
на този адрес - по постоянния адрес; ако и по постоянен адрес няма кой да получи съобщението, се 
връчва по месторабота; 

 2. за организации - ако са вписани в нормативно уреден регистър - на вписания в регистъра 
адрес. 

 (9) Когато страната не може да бъде намерена на адреса и не се намери лице, което е съгласно да 
получи съобщението, съобщаването се извършва чрез залепване на уведомление на вратата или на 
пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп - на входната врата или на видно място около 
нея. Когато има достъп до пощенската кутия, съобщението се пуска и в нея. В съобщението се посочва, че 

документите или книжата са оставени в канцеларията на органа или на съда и могат да се получат в 
едноседмичен срок. Документите или книжата се смятат за връчени с изтичането на срока за 
получаването им от канцеларията на органа или на съда. 

 (10) Когато съобщаването в производството пред административния орган не може да бъде 
извършено по реда на предходните алинеи, съобщението се поставя на таблото за обявления или в 
Интернет страницата на съответния орган за срок, не по-кратък от 7 дни, след изтичането на който 
съобщението се смята за връчено. 

 

 


