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Днес 01.11.2022г., в 14:00ч. комисия в състав определен със Заповед № 
794/13.10.2022г. на кмета на Община Кубрат, се събра в сградата на 
Община Кубрат, в заседателната зала, находяща се на ет.2 и разгледа 
подадени молби от собственици на имоти с per. № УД-02-21- 
787/19.09.2022г., рег.№ УД-02-21-973 ОТ 07.10.2022г. и рег.№ УД-02-21- 
992 от 12.10.2022г., за ТЗ „ГРАО“ бе депозирано становище с вх.№ УД-02- 
16-1053/01.11.2022г. от г-жа Мариета Петкова

На основание чл.140а, ал.З от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за 
функциониране на единната система за гражданска регистрация във връзка 
с чл.99б, ал.1 от Закона за гражданската регистрация, Комисията, 
констатира следното:

1. Молбите за заличаване на адресна регистрация са подадени от 
правоимащи лица.

2. След извършена проверка за спазване на изискванията за 
извършване на адресна регистрация или промяна на адрес, се 
установи, че подадените три заявления са основателни, тъй като са в 
разрез с чл.140а, ал.1, т. т.9 и т.11 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 
2012 г. за функциониране на единната система за гражданска 
регистрация и чл.99а от ЗГР.

Комисията предлага на Кмета на Община Кубрат:

В предвид гореизложеното, и на основание чл.140а, ал.З от Наредба № 
РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за 
гражданска регистрация, комисията предлага на Кмета на Община Кубрат, 
да издаде Заповед в съответствие с чл.99б, ал.З и във връзка с чл.92, ал.З от 
ЗГР за заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес на всички 
лица, които се намират на територията на Р. Турция и по постоянен и 
настоящ адрес на лицето Севда Асенова Хинкова.
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