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П Р О Т О К О Л 

от 

извършена проверка за спазване изискванията на чл.92, чл.99 и чл. 99б от Закона 

за гражданската регистрация 
 

Днес 09.06.2022г., на основание чл.99б, ал. 1 от ЗГР, комисия, назначена със Заповед  

№ ЛС-Н -61 от 06.06.2022 г. на  ВрИД Кмета на община Ракитово в състав: 

                Председател: Мария Ташева – Директор дирекция ОА; 

     и членове: 

  2. Мария Ангелиева –Главен юрисконсулт „Административно обслужване, финанси и 

управление на собствеността” в Областна администрация Пазарджик; 

3.Желязка Дянкова- Главен специалист ТЗ ГРАО – Пазарджик към ГД ГРАО; 

4. Борис Боков – Инспектор при Полицейски участък Ракитово към РУ на МВР 

Велинград; 

5. Катерина Накова - Специалист ЕСГРАОН; 

  6. Винка Шейлева - Главен специалист ТУ 

Се събра по повод постъпило заявление с вх. № 94-1766/03.06.2022г. от Фатма 

Юсеинова Ал Джди – собственик на имот с адрес: гр. Ракитово, ул. „Тодор Тупаров” № 

11, с което желае лицето: Суаад Джома Алхадж Юсеф, да бъде дерегистрирано от 

адреса.   

В Заявлението собственика заявява, че лицето е заминало извън страната и не може да 

плаща месечния си наем по договора. 

Комисията възложи на представители на полицейски участък посещения на място, и 

след като прегледа и провери съществуващите в администрацията документи констатира 

следното: За горецитираното лице, регистрирано по постоянен и настоящ адрес: гр. Ракитово, 

ул. ”Тодор Тупаров” № 11 от 17.11.2021г. са представени необходимите документи, съгласно 

чл. 92, ал. 2  и ал.7 от ЗГР , а именно: Заявление за постоянен адрес, адресна карта за настоящ 

адрес, договор за наем и декларация от собственика 

Лицето: Суаад Джома Алхадж Юсеф 

има регистрация по постоянен и настоящ адрес: гр.Ракитово, ул. ”Тодор Тупаров” №11 

от 17.11. 2021г., но при направената проверка не е на посочения адрес и реално не 

пребивава на територията на Община Ракитово и не би могло посочения адрес да 

изпълнява предназначението на адрес за кореспонденция с органите на държавната 

власт и органите на местното самоуправление. 

Предвид установените обстоятелства комисията взе решение, че са налице 

обстоятелства за прилагане  на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация. 

Комисията предлага на ВрИД Кмета на Община Ракитово да издаде Заповед за 

заличаване на адресната регистрация на лицето: Суаад Джома Алхадж Юсеф. 

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на интернет страницата на Община 

Ракитово и поставен на информационното табло в сградата на общината. 
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