ЗАПОВЕД
№ РД-09-513/13.09.2019 г.
В общинна Камено е постъпила молба вх. № 46-00-19/11.09.2019 г. от ПП ГЕРБ,
с която се иска да бъде извършена проверка относно спазване на разпоредбите на Закона
за гражданската регистрация от лицата Стефан Бонев Стефанов, Марияна Георгиева
Стефанова, Борислав Стефанов Стефанов и Дорета Стефанова Стефанова. Сочи се, че
цитираните лица не отговарят на изискванията на чл.92 и сл. от Закона за гражданската
регистрация, за да имат адресна регистрация в град Камено, ул.Димитър Благоев, № 7,
вх.1, ет.2, ап.5. Сочи се, че към днешна дата, цитираните лица не живеят на посочения
адрес, а недвижимия имот, на който е адресната им регистрация е собственост на друго
лице.
Предвид изложеното и с оглед необходимостта от извършване на проверка по
сигнала, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.14 и ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл.99б от Закона за гражданска регистрация,

З А П О В Я Д В А М:

Назначавам комисия в състав:
Председател: Татяна Цонкова – гл. юрисконсулт в община Камено;
Членове: 1. Станислава Балтаджиева– гл. специалист в дирекция АПИОЧР в
Община Камено;
2. Галина Тодорова – ст. специалист дирекция УТЕС в Община
Камено;
3. Светозар Зехирев – гл. експерт Териториално звено ГРАО – гр.
Бургас;
4. инспектор Мирослав Генчев - РУ на МВР – гр. Камено;
5. Зорница Копринкова – Георгиева - началник отдел КАК в Областна
администрация Бургас,
6. Мария Тепавичарова - гл. експерт в отдел КАК в Областна
администрация Бургас

Комисията да извърши проверка на адрес: гр. Камено, ул.Димитър Благоев, № 7,
вх.1, ет.2, ап.5, да установи броя на лицата, живеещи на посочения адрес и настоящата
им адресна регистрация, лицата, които са напуснали този имот и да даде становище за
спазване изискванията за извършване на адресна регистрация, съответно дерегистрация
или промяна на адрес на лицата, напуснали горепосочените адреси.

За работата си Комисията да състави протокол, който да ми се представи в 3-дневн
срок от извършване на проверката.
Заповедта да се доведе до знанието на членовете на комисията.
Заповедта да се обяви на таблото за обявления и на интернет страницата на
общината.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ваня Димитрова - секретар на
Община Камено.
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