
                                                    

ОБЩИНА ГУРКОВО 
 

гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3 
тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084, 

ФАКС 04331/ 2884, e-mail   gurkovo_obs@abv.bg 
              

                                       

 
П Р О Т О К О Л 

 
Днес, 26.04.2021 год., комисия, назначена със заповед № З - 176/19.04.21. На 
Кмета на община Гурково в състав: 

М. П. – секретар на община Гурково 
Р. Д. - директор дирекция ОДУТИ община Гурково 
Д. К. – гл. специалист ТЗ ГРАО Стара Загора 

В. П. – гл. юрисконсулт в дирекция АПОФУС – Областна администрация Стара 
Загора  

А. Ц. –пол. инспектор Участък „Полиция“ град Гурково при РУП – Казанлък  
На основание чл.99б от Закона за гражданската регистрация извърши проверка 
по сигнала на г-жа С. Б. от с. Конаре , препратен по компетентност до община 

Гурково от Областна администрация Стара Загора / вх. № К-1373/13.04.2021 г./ 
за спазване разпоредбите на чл.92 и 99а от ЗГР за  извършените адресни 

регистрации или промяна на постоянен адрес , извършени в периода 01.01.2021 
г. -  15.03.2021 г. в кметство с. Конаре, община Гурково. В хода на проверката, 

комисията установява следното: 
 1. Наличие на акт на органа по чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската 

регистрация за определяне на длъжностни лица, които да извършват адресна 

регистрация, когато същата не се извършва от кмета; 

2. Наличие на подадено от лицето заявление за адресна карта за 

настоящ адрес; 
3. Има ли приложено нотариално заверено изрично пълномощно, когато 

заявлението за адресна карта за настоящ адрес не са подадени лично от лицето, 

чиято адресна регистрация е извършена; 
4. Представени ли са документите по чл. 92, ал. 2 от Закона за 

гражданската регистрация и чл. 139, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012 
г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация; 

5. Има ли писмено съгласие от собственика на имота за адресни 
регистрации, извършени в несобствено жилище; 

6. Дали адресно регистрираното лице е в родство по права линия със 

собственика или ползвателя на имота или е съпруг на някое от тези лица, когато 
не са представени документите по чл. 92, ал. 2 и 3 от Закона за гражданската 

регистрация; 
7. Извършена ли е проверка чрез отделите "Местни данъци и такси" на 

адресно регистрирани лица в случаите по чл. 92, ал. 5 от Закона за 

гражданската регистрация; 
8. Наличие на декларация за удостоверяване на фактическото 

съпружеско съжителство в случаите по чл. 92, ал. 6 от Закона за гражданската 
регистрация; 

9. Броя на адресно регистрираните лица на адреса на едно жилище, 

включително и в случаите по чл. 92, ал. 8 от Закона за гражданската 
регистрация; 

10. Съхраняват ли се документите, представени за извършване на 
адресните регистрации; 
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В хода на проверката комисията провери: 
За с. Конаре за периода от 01.01.2021 г. до 15.03.2021 г. са подадени 
общо 74 бр. АК за промяна на настоящ адрес от друго населено място в 

с. Конаре, община Гурково / приложен е списък/. 
АК – от № 1 до № 74 за 2021 г. 

 
Комисията извърши проверка на представените от кмета на кметството и спец. 
АО  в кметството служебна документация за извършената адресна регистрация 

за горепосочения период. 
В хода  на проверката се установи следното: 

За всички извършени адресни регистрации са приложени изискващите се от ЗГР 
документи -  заявление, удостоверение от общината, декларация  от 

собственика на имота по чл.92,ал.3 от ЗГР, документ за собственост на имота. 
Комисията проведе разговор по телефона с някои от собствениците на имоти / 
………../, които потвърдиха ,че са дали съгласие за регистрация на лицата по 

настоящ адрес в собствените им имоти, за което са подписали декларация за 
съгласие.  

КОМИСИЯТА 
ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

След извършената проверка се установи,че няма лица за които  е извършена 
адресна регистрация в нарушение на чл.99 а от ЗГР. Не следва да бъде издадена 
заповед от  кмета на община Гурково за заличаване на адресните регистрации, 

предмет на проверката с оглед липсата на извършени нарушения от 
длъжностните лица, извършили регистрацията. 

 
Протоколът се състави в 4 ( четири) еднообразни екземпляра – по един за 
община Гурково, за Областна администрация Стара Загора, ТЗ ГРАО към МРРБ и 

Участък „ Полиция“ град Гурково. 
Протоколът да се представи на кмета на община Гурково за одобрение и вземане 

на решение за последващи действия, съгласно ЗГР. 
Копие от протокола да се публикува на интернет-страницата на община Гурково. 
 

 
 

КОМИСИЯ: 
 

 
М. П. – секретар на община Гурково   (п) 
Р. Д. - директор ОДУТИ Община Гурково (п) 

Д. К. – гл. специалист ТЗ ГРАО Стара Загора (п) 
В. П. – гл. юрисконсулт в дирекция АПОФУС – Областна администрация Стара 

Загора  (п) 
А. Ц.  - пол. инспектор Участък „Полиция“град Гурково при РУП – Казанлък  (п) 


