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ЗАПОВЕД 

 

№ З-19-616/03.09.2019 г. 

 

 Във връзка с Решение № 125 от 21.08.2019 г. по административно дело № 152 по 

описа на Административен съд гр. Търговище, както и с оглед необходимостта от 

извършване на проверка за нарушение на чл. 92, чл. 99, ал.1 и 4 и чл. 99а от Закона за 

гражданската регистрация, на основание чл. 44, aл. 2 и чл. 44, ал.1, т.14 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с 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,  

     

НАРЕЖДАМ: 

  

 I. Назначавам комисия в състав: 

 Председател: полк. Трифон Трифонов – зам.-кмет на Община Попово; 

  Членове: 1. Красимир Кьосев – гл. експерт ГРАО в дирекция „Обща администрация“ 

в Община Попово; 

 2. Зорница Стоева – гл. юрисконсулт в дирекция „Обща администрация“ в Община 

Попово; 

 3. Илия Илиев – полицейски инспектор в Районно управление „Полиция” гр. Попово; 

 4. Представител на ТЗ „Гражданска регистрация и административно обслужване” гр. 

Търговище; 

 5. Представител на Областна администрация Търговище.  

 II. Комисията има за задача да разгледа наличната документация относно 

извършване на адресната регистрация по настоящ адрес на Танер Али и да извърши 

проверка относно спазване на изискванията на Закона за гражданската регистрация. 

  III. Комисията да извърши проверката в 7 (седем) дневен срок, считано от датата на 

издаване на настоящата заповед. За резултатите от проверката да бъде съставен протокол, 

който да ми бъде предоставен за извършване на преценка за предприемане на последващи 

действия. 

 IV. Препис от настоящата заповед да се връчи на лицата посочени в нея за сведение 

и изпълнение. 

  V. Настоящата заповед да бъде обявена на таблото за обявления в сградата на  

Община Попово и да бъде публикувана в официалната интернет страница на Община 

Попово. 

  

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО: 

Д-р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ 

 
 

  


