
 
Община Николаево,  област Стара Загора, гр. Николаево 6190, ул. „Георги Бенковски“ № 9 

 

 

Телефон  04330 / 2040, факс 04330 / 2121, e-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net 

 

 

  

З А П О В Е Д 
 

№ РД-01-144 / 17.06.2019 година 

гр. Николаево  

 

         На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 46, ал. 1, т. 6 от ЗМСМ, във връзка с чл.99б от Закона 

за гражданската регистрация и протокол за извършена проверка от 14.06.2019 г. на 

комисия, назначена с моя Заповед  № РД- 01-136 / 10.06.2019 г. 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Да бъдат заличени адресните регистрации, за които в протокол от 14.06.2019 г. на 

комисията, назначена със заповед № РД-01-136 / 10.06.2019 г. е установено, че са 

извършени в нарушение на чл.92 или чл. 99а от Закона за гражданската регистрация (ЗГР), 

описани в „Списък на лица за заличаване на адресната регистрация“, неразделна част от 

настоящата заповед. 

2. За автоматизираното заличаване на адресните регистрации, извършени в нарушение 

на закона, мл.експерт  „ГРАО“ да изпрати по електронен път обобщена информация в 

структуриран вид чрез съответното териториално звено "Гражданска регистрация и 

административно обслужване" на Главна дирекция "Гражданска регистрация и 

административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, като използва приложните програмни средства, поддържащи регистъра 

на населението - Национална база данни "Население". 

3. Копие от заповедта да се изпрати на Главна дирекция "ГРАО" чрез съответното 

териториално звено "ГРАО".  

4. Мл. експерт  „ГРАО“ да изпрати писмени уведомления на лицата, чиито адресни 

регистрации са заличени и имат известен адрес. Да се уведомят лицата, чиято адресна 

регистрация по постоянен адрес е заличена за подмяна на документите за самоличност. 

 

Лицата, чиито адресни регистрации са заличени, могат да оспорват настоящата заповед 

пред Административен съд в 14 дневен срок (чл.92 ал.14 от ЗГР). 

 

Приложение: Списък на лица за заличаване на адресната регистрация 

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на Община Николаево. 

 

 

 

КОСЬО КОСЕВ (п) 

Кмет на Община Николаево 

 

 

Съгласувал: (п) 

М. Шопова-Панчева – юрист на Община Николаево 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                               Приложение № 1 
 

Списък на лица за заличаване на адресната регистрация 
 

 

№ 

 

ЕГН 

 

Собствено име 

 

Бащино име 

 

Фамилно име 

вид адрес   

дата настоящ / 

постоянен 

Населено 

място 
улица № вх. ет. ап. 

1 хххххххххх АТАНАС  К………. КОЛЕВ НА, ПА гр. Николаево кв. Възраждане 1    28.06.2018 г. 

2 хххххххххх А………….. М…………… М…………… НА гр. Николаево кв. Възраждане 1    22.08.2018 г. 

3 хххххххххх К………….. Г………….. А…………….. ПА с. Нова махала -     11.06.2018 г. 

             

 

 

Тодорка Ганчева (п) 

мл. експерт „ГРАО“  

 


