
6884 с. Кирково, ул. Дружба №1, община Кирково, област Кърджали, Република България 

http://www.kirkovo.bg , e – mail:kirkovo@ kirkovo.bg 

тел. +359 3679 2016     тел. деловодство +359 3679 3951    факс: +359 3679 2099 

 

 

 

   

 
 

ЗАПОВЕД 

№ РД-10-553/12.09.2022 година 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 99 “б“ от Закон за гражданската 

регистрация във връзка с чл.140 “а“ от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за 

функциониране на Единната система за гражданска регистрация и  постъпило в 

Община Кирково Писмо с вх. №06-00-239/07.09.2022 г. 

ОПРЕДЕЛЯМ: 
Комисия в състав: 

 

Председател: Сезгин Мюмюн – Началник на отдел „КМВ, ГРАО и ЧР“ в   

Общинска администрация – Кирково; 

 

Членове: 
1. Елена Златанова – „Главен юрисконсулт“ в Дирекция „АПОФУС“ в 

Областна администрация - Кърджали; 

2. Боряна Хъзова – Кмет на кметство с. Бенковски, общ.Кирково; 

3. Бойко Енчев – представител на РУ – Кирково към ОДМВР-Кърджали; 

4. Диана Марокова – представител на ТЗ „ГРАО“ - Кърджали при ГД 

„ГРАО“. 

 

Резервни членове: 

1. Нели Кьосева – „Юрисконсулт“ в отдел „КМВ, ГРАО и ЧР“ в Общинска 

администрация - Кирково; 

2. Петър Захариев – „Правен консултант“ в Областна администрация – 

Кърджали. 

Горепосочената комисия в 7/седем/ - дневен срок от издаване на 

настоящата заповед да извърши проверка за спазване на изискванията на чл. 92 

от Закона за гражданската регистрация на извършените адресни регистрации в 

обл. Кърджали, общ. Кирково, с. Бенковски, ул. „Борис Първи“ №15 на лицата – 



Мюрфет Сюлейман с ЕГН:*****, Фикрие Кайък с ЕГН:*****, Гюзин Акдаг с 

ЕГН:******, Гизем Кайък с ЕГН: ***** и Пънар Акдаг с ЕГН: ******. 

За резултатите от проверката комисията да състави протокол. 

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Областна администрация – 

Кърджали, ТЗ “ГРАО“ – Кърджали, РУ-Кирково и на съответните лица от 

Общинска администрация – Кирково за сведение и изпълнение. 

Настоящата заповед да се обяви публично на интернет страницата на 

Община Кирково на адрес: https://www.kirkovo.bg/  и постави на таблото в 

Центъра за административно обслужване на  гражданите в сградата на Община 

Кирково. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Риза Местан - Секретар 

на Община Кирково. 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА КИРКОВО: ……………..п………….                                              

         

 


