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ЗАПОВЕД 

 

№ З-19-381/18.06.2019 г. 

 

 

 Във връзка с постъпил сигнал, подаден от Б.И.Б, заведен в Общинска администрация 

– Попово с Вх. № С-94Б-06-36 от 10.06.2019 г, относно нарушаване на Закона за 

гражданската регистрация, по отношение на адресна регистрация на лице в блока, в който 

подателят на сигнала живее, на основание чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската 

регистрация и чл. 140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на 

Единната система за гражданска регистрация, е издадена Заповед № З-19-373 от 13.06.2019 

г., за  назначаване на комисия, която да извърши проверка за спазване изискванията за 

адресна регистрация. 

 Комисията, в изпълнение на поставената задача е извършила проверка, резултатите 

от която, в съответствие с чл. 99б, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация, са 

обективирани в протокол, съставен на 14.06.2019 г., предадени ми с писмо от председателят 

на комисията на 17.06.2019 г.  

 Предвид констатациите на комисия, назначена със Заповед № З-19-373 от 13.06.2019 

г., за извършване на проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна 

регистрация или промяна на адрес, обективирани в протокол от 14.06.2019 г., на основание 

чл.44, ал.1, т.1, т. 14 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската 

регистрация, чл. 140а, ал.4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на 

Единната система за гражданска регистрация, във връзка с чл. 94, и чл. 99, ал.1 от Закона за 

гражданската регистрация 

 

 НАРЕЖДАМ: 

 

 Да се заличи адресната регистрация по настоящ адрес на лицето Танер ………. Али, 

ЕГН ********** от адрес: област Търговище, община Попово, гр. Попово, ул. „Мара 

Тасева” № 5, ет.9 от 05.04.2019 г. 

 Настоящата заповед да се изпрати чрез Териториално звено „Гражданска 

регистрация и административно обслужване” - гр. Търговище на Главна дирекция 

„Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството за автоматизирано заличаване в регистъра на 

населението. 

 Да бъде изпратена обобщена информация  по електронен път в структуриран вид 

чрез Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване” - гр. 

Търговище на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” 

в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, чрез приложните 

програмни средства, поддържащи регистъра на населението. 

 Заповедта да се оповести публично на информационно табло в Център за 

административно обслужване и информация в сградата на Община Попово, находяща се на 
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адрес: гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” № 1 и да се публикува на официалната 

интернет страница на Община Попово. 

    Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Красимир Кьосев – гл. експерт в 

дирекция „Обща администрация” в Община Попово. 

    Съгласно чл. 92, ал. 14 от Закона за гражданската регистрация заповедта подлежи на 

оспорване по реда на АПК пред Административен съд – Търговище, като обжалването не 

спира изпълнението. 

 

 

 

 

ЗА КМЕТ: 

ЗАМ.-КМЕТ: 

Полк. ТРИФОН ТРИФОНОВ 
/определен със заповед № З-19-361/11.06.2019 г. 

на кмета на Община Попово/ 

 


