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ПРЕПИС! 

 

З А П О В Е Д 

№ 1145 

Севлиево, 14.11.2022 г. 

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната админис-

трация, чл.99 б, ал.1 от Закона за гражданската регистрация и чл.140 а от Наредба № РД-02-

20-09 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация, във 

връзка със заявление с вх. номер ДД-1-А-08.836/27.09.2022 г. и като взех предвид изложено-

то в Протокол № 13/2022 и Протокол № 14/2022 г. от заседания на комисията, назначена с 

моя Заповед № 0442 от 11.06.2020 г. 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

1. Да се извърши дерегистрация от постоянен адрес на следните лица, считано от 

15.11.2022 г. 

 
Име, презиме, фамилия От адрес  

Маргарита Маринова Илиева  гр. Севлиево, ул. „Освобождение“ № 7 

Николай Васков Недков гр. Севлиево, ул. „Освобождение“ № 7 

Атанас Васков Недков гр. Севлиево, ул. „Освобождение“ № 7 

 

2. Да се извърши дерегистрация от настоящ адрес на следните лица, считано от 

15.11.2022 г. 

 
Име, презиме, фамилия От адрес  

Маргарита Маринова Ангелова гр. Севлиево, ул. „Освобождение“ № 7 

Иван Василев Иванов гр. Севлиево, ул. „Освобождение“ № 7 

Атанас Иванов Данаилов гр. Севлиево, ул. „Освобождение“ № 7 

Николай Васков Недков гр. Севлиево, ул. „Освобождение“ № 7 

Атанас Васков Недков гр. Севлиево, ул. „Освобождение“ № 7 

 

Лицата, които имат адрес, различен от адреса на дерегистрация, да бъдат уведомени 

писмено. 

Лицата, които се дерегистрират от единствен адрес, да бъдат уведомени по реда на 

чл.18 а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс чрез поставяне на заповедта на ин-

формационното табло в сградата на Община Севлиево и публикуването ѝ на интернет стра-

ницата на Общината. 
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Настоящата заповед може да се обжалва от заинтересуваните лица пред Администра-

тивен съд – Габрово в 14-дневен срок от обявяването ѝ. Съгласно чл.92, ал.14 от Закона за 

гражданската регистрация, обжалването на заповедта не спира изпълнението ѝ.  

Заповедта да се предостави на ГД ГРАО чрез ТЗ ГРАО – Габрово за извършване на 

необходимите действия за заличаване на адресната регистрация на посочените в т.1 и т.2 ли-

ца. 

Организация по изпълнение на заповедта възлагам на Десислава Гълъбова – директор 

на дирекция АИО. 

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Румяна Дъчева – секре-

тар на Община Севлиево. 

 

 

 

Д-Р ИВАН ИВАНОВ /п/ 

Кмет на Община Севлиево  

 


