О Б Щ И Н С К А

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я – Р О М А Н

3130 гр.Роман, бул. “Христо Ботев” № 136, тел. 09123 / 20-64, факс 09123 / 23-49
E-mail: romanoa@abv.bg

ПРОТОКОЛ
От 28.07.2015 г.
Комисия, назначена със Заповед №818 от 22.07.2015 г. на Кмета на
Община Роман в състав:
Председател: Севдалина Джамбазка – Секретар на Община Роман;
Членове:
Нина Върбанова – главен юрисконсул при ОбА гр.Роман;
Цветелина Маринова – Началник отдел „ХД, ТТ и МДТ” при ОбА
гр.Роман;
Наташка Маринова – главен специалист „КАОН” при ОбА гр.Роман;
Весела Христова -Гл. специалист „УТАБ и НС” при ОбА гр.Роман;
Петър Христов Петров – Полицейски инспектор в РУ гр.Роман;
Жулиета Нисторова Нацева – старши експерт ТЗ ГРАО-Враца;
Малина Валентинова Червенкова – главен специалист ТЗ ГРАОВраца;
Любомир Николаев Маринков – главен експерт Областна
администрация гр.Враца;
На 27 и 28. 07.2015 г. извърши проверка в Община Роман за спазване
на изискванията на чл.92 или 99а от ЗГР за извършените адресни
регистрации или за промяна на адрес в периода 01.07.2014 г.-30.04.2015 г.
По предварителен график комисията провери адресните регистрации
във всички населени места на територията на Община Роман.
На 27.07.2015 г. бяха проверени направените адресни регистрации в
селата:
Синьо бърдо, Кунино, Камено поле, Струпец, Долна Бешовица,
Радовене и гр.Роман;
На 28.07.2015 г. бяха проверени останалите села, а именно:
Хубавене, Стояновци, Курново, Караш и Средни рът;
При проверката се установи, че в с.Курново на ул. „Еделвайс” №10
по подадени адресни карти с № 69, 74 и 76 от 24.04.2015 г.е направена

адресна регистрация без да са спазени изискванията на чл.92 от
ЗГР.Предвид установеното нарушение комисията предлага на Кмета на
Община Роман съгласно §16, ал.3 от ПЗР на ЗИДЗГР приет с ДВ, бр. 55 от
21.07.2015 г. да издаде заповед за заличаване на адресните регистрации по
цитираните адресни карти.
В останалите населени места не бяха констатирани пропуски при
извършените адресни регистрации.Във всички случай са спазвани
изискванията на чл.92 или 99а от ЗГР при извършените адресни
регистрации или за промяна на адрес в периода 01.07.2014 г.-30.04.2015 г.
Съгласно §16, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗГР приет с ДВ, бр. 55 от
21.07.2015 г.протокола да се обяви публично на официалната страница на
Община Роман.
Протокола се състави в четири еднообразни екземпляра.
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