
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ  ОБЛАСТ ВИДИН 
с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/,2580 факс:09327/2402 

e-mail:ob_chuprene@abv.bg   http://chuprene.com 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

Днес 17.08.2015 и 21.08.2015г. 

 

Комисия в състав: 

 

1. Асен  Джунински – секретар на община Чупрене – Председател 

2. Ивайло Иванов – гл.спец община Чупрене 

3. Алексей Александров – представител на РУМВР Белоградчик 

4. Десислава Рачева – главен експерт отдел „ДСУТКАК”, дирекция 

„АКРРДС” в Областна администрация Видин 

5. Ирина Георгиева – гл.експерт ТЗ „ГРАО” гр.Видин, 

 

Назначена със Заповед № 203 от 23.07.2015г. на кмета на община Чупрене 

и във връзка със Заповед № 222 от 17.08.2015г. на кмета на община 

Чупрене извърши проверка на населените места на територията на община 

Чупрене за спазване на изискванията на чл.92 и чл.99а от Закона за 

гражданска регистрация за извършените адресни регистрации или за 

промяна на адрес за периода 01.07.2014г. – 30.04.2015г. 

  

 Комисията разгледа и провери адресните регистрации за всички 

населени места от община Чупрене, както следва: 

 

 1.с.Върбово: НА – от №2/15.09.2014г. до № 3/15.09.2014г. и от № 

1/20.02.2015г. до №4/20.04.2015г., ПА от №232/16.09.2014г. до 

№233/25.11.2014г. и № 234/20.02.2015г. 

 

 2.с.Търговище:  НА – от №10/18.07.2014г. до №21/16.12.2014г. и от 

№ 1/06.01.2015г. до №4/01.04.2015г. ПА от № 248/29.07.2014г. до № 

250/24.10.2014г. за 2015г. не се извършвани адресни регистрации по ПА 

 

 

 3.с.Долни Лом:  НА от № 5/08.10.2014 до № 6/22.12.2014г. и 

№1/28.01.2015г., ПА от № 513/31.07.2014г. до №518/01.12.2014г. и 

№520/05.03.2015г. 
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 4.с.Репляна:  НА – от №9/15.07.2014г. до №15/19.09.2014г. и от 

№1/11.03.2015г. до № 4/20.04.2015г., ПА от №331/09.09.2014 до № 

332/06.10.2014г., за 2015г. не се извършвани адресни регистрации по ПА 

 

 5.с. Горни Лом: НА от № 16/07.08.2014г. до № 27/17.11.2014г. за 

2015г. от №1/08.01.2015г до №8/25.03.2015г., ПА от № 1165/18.07.2014г. 

до № 1177/24.11.2014г., за 2015г. от №1178/16.02.2015г. до № 

1183/26.03.2015г. 

 

 6.с.Средогрив: НА от № 1/15.09.2014г. до № 3/07.10.2014г., за 2015г. 

от № 1/18.03.2015г. до № 12/15.04.2015г..За проверявания период не са 

извършвани адресни регистрации по ПА. 

 

 7.с.Чупрене: НА от № 9/01.07.2014г. до № 16/24.11.2014г. за 2015г. 

от №1/14.01.2015г. до № 5/24.04.2015г., ПА от № 918/01.07.2014г. до № 

925/21.11.2014г. за 2015г. от № 926/05.11.2015г. до № 927/23.01.2015г. 

 

 8.с.Протопопинци: НА от № 1/09.09.2014г. до № 11/13.11.2014г. за 

2015г. от № 1/09.04.2015г. до № 2/09.04.2015г., ПА от № 89/13.10.2014г. до 

№ 90/22.10.2014г. За проверявания период за 2015г. не са извършвани 

регистрации по ПА. 

 

 При проверката бяха констатирани технически грешки, които бяха 

отстранени за периода на работа на Комисията. 

 При проверката не бяха констатирани нарушение на разпоредбите на 

ЗГР. 

 Съгласно чл.16, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗГР протоколът да бъде обявен 

публично. 

 Настоящият протокол да се представи на кмета на община Чупрене. 

 Настоящият протокол се състави в четири еднообразни екземпляра. 

 

 

Комисия: 

Председател:         / п /   Асен Джунински 

 

Членове:                / п /   Ивайло Иванов 

 

                               / п /   Алексей Александров 

 

                              / п /    Десислава Рачева 

 

                              / п /     Ирина Георгиева 

 

 

Настоящият протокол беше предаден на кмета на община Чупрене на 

21.08.2015г.              

                                                  / п /    Ваньо Костин - кмет 


