
 

З А П О В Е Д 

№ 115/ 05.02.2020 год. 

На основание чл. 99б от Закона за гражданската регистрация, чл. 44, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с вх. № АО-21-529/ 03.02.2020 год. от 

Димитрина Валентинова Милкова,  

 
 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

Комисия в състав: 

Председател: Драгомир Димитров – Директор на Дирекция „АПИООП“ при Община Тервел; 

и членове: 

Светлана Иванова – Гл. специалист „ГО“ в Дирекция „АПИООП“ при Община Тервел; 

Надежда Михайлова – Мл. експерт в Дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация – 

Добрич; 

Павлета Костова – Ръководител на ТЗ „ГРАО“ – гр. Добрич; 

Момчил Михов – Полицейски инспектор при РУ на МВР – Тервел. 

Резервни членове:  

Светослав Узунов – Мл. експерт в Дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация – 

Добрич; 

Ивайло Михалев – Полицейски инспектор при РУ на МВР – Тервел. 

 

 

Със следната задача: В седем дневен срок от издаване на настоящата заповед, Комисията следва 

да извърши проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за 

извършена адресна регистрация в гр. Тервел, ул. „Вардар“ № 8, на лицата: Гюлшен Исмаилова 

Ферадова и Денислав Алипиев Белинов и да изрази становище относно възможността за заличаването 

им, съгласно молбата на г-жа Димитрина Валентинова Милкова. 

Във връзка с извършване на проверката по чл.99б, ал. 1от ЗГР е необходимо представителя на 

РУ на МВР Тервел на основание чл.140а. ал. 2, т. 11 от Наредба №РД-02-20-9 от 2012г. за 

функциониране на Единната система за гражданска регистрация да посети адреса на посочените лица 

и писмено да уведоми комисията за резултата от проверката. 

 За резултатите от проверката да се състави протокол, който да се оповести публично.  

 В тридневен срок от извършване на проверката и въз основа на протокола от нея, 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. Информацията ще бъде изпратена чрез ТЗ 

„ГРАО“ – гр. Добрич на ГД „ГРАО“ в МРРБ за автоматизираното им заличаване в регистъра на 

населението.  

Заповедта да се обяви публично – на информационното табло в сградата на общината и на 

интернет страницата на Община Тервел.   

 

Копие от заповедта да се връчи на визираните лица за сведение и изпълнение.  

 

 

инж. СИМЕОН СИМЕОНОВ 

Кмет на Община Тервел 

 

 
ДрД 


