
гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1 

тел: 044 611100, факс: 044 662350 
 

З А П О В Е Д  

                                             № РД 15 - 2526 

Сливен, 03.10.2018 г. 

 
 Във връзка с постъпила в Община Сливен молба с вх.№ 9400-19230/13.09.2018 г. от 
Роза Радкова Ангелова, на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация 

 
НАРЕЖДАМ: 

 
I.Назначавам комисия в състав: 

Председател: Валя Радева – секретар на Община Сливен 

и членове: 
1. Ивелина Георгиева - юрисконсулт  в отдел „Правно-нормативно обслужване“ в 

Община Сливен; 
2. Светлана Тодорова – ръководител ТЗ ГРАО – Сливен; 
3. Миглена Иванова – главен експерт в отдел „Гражданска регистрация”; 
4. Надежда Георгиева – главен специалист в отдел ТУА, Дирекция УТ; 
5. Представител на териториалните структурни звена на МВР; 
6. Представител на Областна администрация – Сливен. 

С резервни членове: 
1. Михаела Стойчева - юрисконсулт  в отдел „Правно-нормативно обслужване“ в 

Община Сливен; 
2. Таня Николова - главен специалист в отдел „Гражданска регистрация” в Община 

Сливен. 
II.Възлагам на комисията в 7-дневен срок от издаване на настоящата заповед да 

извършат проверка  за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация или 

промяна на адрес по Закона за гражданска регистрация във връзка с постъпила молба с вх. 

№ 9400 - 19230/13.09.2018 г. от Роза Радкова Ангелова. 

III.За резултатите от проверката да бъде съставен протокол от Миглена Иванова – 

главен специалист в отдел „Гражданска регистрация”, който да ми бъде представен. 

IV. Препис от заповедта да се връчи на председателя и на членовете на комисията за 
сведение и изпълнение.  

V. Настоящата заповед да бъде обявена на таблото за обявления и на интернет 
страницата на Община Сливен. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 
 

 

 

РУМЕН ИВАНОВ  /подпис/  /печат/ 

Зам.кмет на Община Сливен  

/Съгл. Заповед РД 15 – 2506/28.09.2018 г. на кмета на Община Сливен/ 

 
 

ОБЩИНА СЛИВЕН 

 

 


