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З А П О В Е Д 

№ РД - 468/ 09.08.2021 г. 

гр. Елхово 

    

            Във връзка с постъпила в oбщина Елхово жалба с вх. № 94-Ж-37 от 05.08.2021 

г., в която се излагат данни за извършено нарушение по смисъла на чл. 92 ал.2, т.1-3, 

ал.3 и чл.93 ал.5 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/, и на основание чл. 99б от 

ЗГР. 

НАЗНАЧАВАМ 

            Комисия в състав: 

1. Антоанета Пашева – главен експерт в ТЗ „ГРАО“ Ямбол на Главна дирекция 

„Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството; 

2. Лидия Кръстева – ст. юрисконсулт, дирекция АПОФУС в Областна 

администрация Ямбол; 

3. инсп. Стоян Янъков – РУ - Елхово; 

4. Славена Вълкова – началник отдел АИО в община Елхово; 

5. Милена Василева – главен специалист „ГРАО“ в община Елхово. 

 

Резервни членове: 

1. Дияна Димитрова Калчева – гл. специалист „ГРАО“ в община Елхово. 

на която възлагам да извърши проверка за спазване на изискванията на чл. 92 ал.2, т.1-

3, ал.3 и чл.93 ал. 5 от ЗГР, въз основа на данните съдържащи се в жалба с вх. № 94-Ж-

37 от 05.08.2021 г., както и на база наличната служебна информация. 

            Проверката да се извърши в 7- дневен срок от издаване на настоящата заповед. 

            За работата си комисията да състави протокол и да отрази резултатите от 

извършената проверка в него. Той се предава на кмета на община Елхово. 

За започналата административна процедура да се уведомят заинтересованите 

лица. 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на общината и се 

постави на информационното табло в Центъра за услуги и информация на граждани. 

            Заповедта да се сведе до знанието на длъжностните лица за сведение и 

изпълнение. 

ПЕТЪР КИРОВ 

 

Кмет на община Елхово 
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