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ЗАПОВЕД 
 

№ 1363 / 01.08.2022 г.,  
гр. Лясковец   

 
 

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 13, ал. 2 от 
Устройствения правилник на общинска администрация на Община Лясковец, чл. 
99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР), във връзка със заявление с 
вх. № М-2179/27.07.2022 г. от А. Й. Й. и писмо с вх. № М-2149#2/01. 08.2022 г. от 
Териториално звено „ГРАО“ – гр. Велико Търново, 

 
I. НАЗНАЧАВАМ: 

 
Комисия в състав: 
Председател: Мариян Георгиев Паскалев – Секретар на Община Лясковец 
и членове: 
1. Силвия Иванова Пашаланова – Началник отдел „ГРАО” в Дирекция 

„БФПИОГС” в общинска администрация; 
2. Марияна Иванова Петрова – Гл. специалист „ГРАО” в Дирекция 

„БФПИОГС” в общинска администрация; 
3. Десислава Главнова – юрисконсулт на Община Лясковец 
4. Чавдар Михайлов–главен експерт при ТЗ „ГРАО”- гр. Велико Търново; 
5. Представител на областна администрация на област Велико Търново;  
6. Представител на Районно управление „Полиция“ – гр. Горна Оряховица. 
 

II. НАРЕЖДАМ: 
 

1. Комисията по т. I да се събере на 08.08.2022 г. в 10:00 ч. в Залата на 
общинския съветник в сградата на Община Лясковец, находяща се в гр. Лясковец, 
пл. „Възраждане” № 1, ет. 1 и да извърши проверка по реда на чл. 99б от Закона за 
гражданската регистрация (ЗГР) за спазване на изискванията за извършване на 
адресна регистрация или промяна на адрес на следните лица, регистрирани в гр. 
Лясковец, ул. „Въстаническа“ № 13, ет. 1 ап. 1: 

- Г. Г. В.; 
- В. Е. В.; 
- Г. М. И.; 
- Д. С. И. и  
- В. С. Д. 



 

 
2. За резултатите от проверката комисията да състави протокол съгласно чл. 

99б, ал. 2 от ЗГР, който да ми се предостави, за извършване на преценка за наличие 
на основания за издаване на заповед за заличаване на адресната регистрация на 
лицата по т. 1, ако е установено, че са извършени в нарушение на чл. 92 или на чл. 
99а от ЗГР. 
 

Настоящата заповед да се обяви на таблото за обявления и на официалната 
интернет страницата на Община Лясковец (www.lyaskovets.bg). 

 Заповедта да се връчи на длъжностните лица – за сведение и изпълнение. 
 
 Контрол за изпълнението ще упражнявам лично. 
 

 
За Кмет:  
ИНЖ. РОСИЦА ГОСПОДИНОВА – 
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 
(съгласно Заповед № 2343/06.11.2019 г. 
на Кмета на Община Лясковец)  

 
 
  Съгласувал юрисконсулт:  

    Д. Главнова 
 
 
Изготвил:Силвия Пашаланова – Началник отдел „ГРАО” 
  


