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ПРЕПИС! 

З А П О В Е Д 

№ 0706 

Севлиево, 22.07.2021 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 с декларация с входящ номер ДД-1-А-08-579/09.06.2021 г. и като взех предвид изло-

женото в Протокол № 8 от 18.06.2021 г. и Протокол № 9 от 22.07.2021 г. от заседания на ко-

мисията, 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 Софка Методиева Инжова, 

ЕГН 7407136038 от адрес гр. Севлиево, ул. „Гладстон“ № 16, ет.2, ап.6, считано от 

26.07.2021г. 

2. Да се извърши дерегистрация от настоящ адрес на Софка Методиева Инжова, ЕГН 

7407136038 от адрес гр. Севлиево, ул. „Гладстон“ № 16, ет.2, ап.6, считано от 26.07.2021 г. 

Уведомяването да се извърши по реда на чл.18 а, ал.10 от Административнопроцесу-

алния кодекс чрез поставяне на заповедта на информационното табло в сградата на Община 

Севлиево и публикуването ѝ на интернет страницата на Общината. 

Настоящата заповед може да се обжалва пред Административен 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 изпрати на ГД ГРАО чрез ТЗ ГРАО – Габрово за извършване на необ-

ходимите действия за заличаване на адресната регистрация на лицето. 

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

тар на Община Севлиево. 

 

 

 

 

Д-Р ИВАН ИВАНОВ /п/ 

Кмет на Община Севлиево  
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