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З А П О В Е Д 

№ 06-00-160#1/ 04.01.2022 г. 
гр. Мъглиж 

 На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА  и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация 
във връзка с писмо № АП-01-42/ 30.12.2021 г. на Областен управител – Стара Загора и преписка 
№ 10330/ 23.12.2021 г. на Районна прокуратура гр. Стара Загора, 
                                                                     
                                                                  Н А Р Е Ж Д А М :  

1. Определям Комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация,  в състав : 
 
Председател: 
Зорница Светославова – Гл. юрисконсулт на Община Мъглиж 
   
Членове : 
Анелия Василева - Секретар 
Христина Георгиева – Мл. експерт « КАО» - длъжностно лице по гражданско състояние 
Любка Сербезова - Гл. специалист „ГРАО”- длъжностно лице по гражданско състояние 
Ваня Панова – Гл. юрисконсулт в Дирекция АПОФУС в Областна администрация - Стара 

Загора 
Камен Ковачев  – Мл. полицейски инспектор  в Участък «Полиция» – Мъглиж 
Денка Кирчева – Гл. специалист в ТЗ « ГРАО» - Стара Загора  
 
2. Комисията да  извърши проверка  по реда на чл.99б от Закона за гражданската 

регистрация по преписка №№ 10330/23.12.2021 г. на Районна прокуратура гр. Стара Загора 
 
3. За извършената работа Комисията да състави протокол, който да обяви на таблото за 

обявления и на официалната интернет страницата на Община Мъглиж. 
 
Настоящата заповед да се обяви на таблото за обявления и на официалната интернет 

страница на Община Мъглиж. 
 
Препис от заповедта да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение. 
 
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 
   Д-Р ДУШО ГАВАЗОВ /п/ 

Кмет на Община Мъглиж  
 
Подписът е заличен на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 
95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)  


