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За извършена проверка във воъзка^ъс Заповед №652/24.07.2015 г. на Кмета на,Община 
СТРЕЛЧА 

Днес 07,08.2015 г. комисия в състав: 

1. Петър Костов - директор на дирекция „АПОФУС" в Областна администрация Пазарджик 

2 .Йорданка Атанасова - гл.специалист, представител на Т З " Г Р А О " - Пазарджик 

3. Танчо Крънчев - мл.разузнавач -представител на участък на МВР град Стрелча 

4. Маргарита Пайтакова - гл.експерт „ГРАО Ж" в Община Стрелча 

Извърши проверка в изпълнение на § 16, ал. 1 от преходните и заключителни 
разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, 
обнародван в ДВ, бр.55 /21.07.2015 г. 

Провериха се всички регистрирани заявления по постоянен адрес за периода от 
01.07.2014г. до 30.04.2015 на град Стрелча и съставните села-Дюлево, Смилец,Блатница и 
Свобода, както и адресните карти по настоящ адрес за същия период. Адресната регистрация в 
община Стрелча се извършва от определени със заповед № 487/08.06-2015г. на Кмета на 
Община Стрелча длъжностни лица. За кметствата със заповед №488/08"0б.2015 г. също на 
Кмета на Община Стрелча са определени кметските наместници. 

При проверката комисията установи следното: 

1. За периода 01.07.2014 г. до 30.04.2015 г. в населените ^еста, включени в състава на 

На община Стрелча са извършени адресни регистрации по постоянен и настоящ адрес, както 
следва: \ 

ОБЩИНА СТРЕЛЧА 

Стрелча Дюлево Смилец Блатни ца Свобода 

ПА 2014 НА 2014 ПА2014 НА 2014 ПА2014 НА 2014 ПА 2014 НА 2014 ПА2014 НА2014 

31 42 5 5 2 19 0 ; 18 2 1 

ПА 2015 НА 2015 ПА2015 НА 2015 ПА2015 НА 2015 ПА 2015 НА 2015 ПА 2015 НА 2015 

8 18 6 42 2 19 3 47 2 6 

2. За всяка извършена адресна регистрация от общината или кметството 

Има подадено от лицето заявление.за постоянен адрес или адресна карта за настоящ адрес и 
същите са приложени към преписките; 

• 

• 



3. Представени са всички документи, съгласно разпоредбите на чл.92, ал.2 отЗГР 

4. В случаите, по чл.92, ал.З от ЗГР е приложено писмено съгласие от собственика на 
имота за адресни регистрации, извършени в несобствено жилище; 

5. Правилно е определено родство по права линия със собственика или ползвателя на 
имота, когато не са представени изискуемите документи по чл. 92, ал.2и ал.З от ЗГР; 

6. Извършена е проверка чрез отделите „Местни данъци и такси" на адресно 

регистрирани лица в случаите по чл. 92, ал.5 от ЗГР и са приложени съответните удостоверения; 

7. Налични са декларация за удостоверяване на фактическото съпружеско съжителство 

в случаите по чл.92, ал.6 от ЗГР; 

8. Приложени са справки от общината и кметствата, относно броя на адресно 

регистрираните по настоящ и постоянен адрес лица на адреса на едно жилище; 

9. Съхраняват се всички документи, представени за извършване на адресните 

регистрации; 

Не е констатирано струпване на голям брой адресни регистрации на един и същ адрес 

Комисията, извършила проверка не констатира нарушения по чл." 92 от Закона за 
гражданска регистрация и няма предложение за дерегистрация за периода о1.07.2014г. до 
30.04.2015 г. 

В изпълнение на параграф 16, ал.1 от преходните и заключителни разпоредби от Закона 

за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, обнародван в ДВ, бр.55 

/21.07.2015 г., настоящия протокол ще бъде публикуван на интернет страницата на Община 

Стрелча и поставен на информационното табло на Община СТРЕЛЧА. 

Комисия: 

З.Танчо Крънчев 

1.Петър Костов 

4. Маргарита Пайтак! 

2. Йорданка Атанасова 


