
 
 
 КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ   
 

 
 

За извършена проверка относно спазване на изискванията на чл.92 или 
чл.99а за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес съгласно Закона за гражданската регистрация.  
 
         
 
  Днес 15.03.2016 г. в изпълнение на задълженията, предвидени в §16, ал.1 от 
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за гражданската регистрация, комисия определена със 
заповед № 654 от 24.07.2015 г. на Кмета на Община Кърджали и във връзка с 
писма от Окръжна прокуратура гр.Кърджали, с входящ № 11-02-13 от 
01.02.2016г. и входящ № 11-02-26 от 10.03.2016 г. комисия в състав: 
 
 
    Председател:  Петя Сашева Гигова – Главен експерт в отдел ” ГРАОН ” при 
Общинска администрация гр.Кърджали. 
 
    Членове:   
                       1.  Донка  Колева Тенчева – главен ескперт в ТЗ ” ГРАО ” – 
гр.Кърджали. 
                       2. Елена Стефанова Златанова - юрисконсулт в дирекция 
АПОФУС при Областна администрация гр.Кърджали. 
                       3. Венцислав Валентинов Солаков – полицейски инспектор в 
сектор ОРИТП на МВР гр. Кърджали „Охранителна полиция” при РУ 
гр.Кърджали. 
                       4. Анелия  Иванова  Иванова – главен специалист в отдел 
”ГРАОН” при Общинска администрация гр.Кърджали. 
 
 
се запозна с представените документи от Окръжна прокуратура гр.Кърджали, 
относно адресни регистрации или промяна на адрес в периода от 01.01.2015г. 
до 30.04.2015г., за селата: с.Висока поляна, с.Мургово, с.Люляково, с.Чифлик, 
с.Солище, с.Иванци, с.Невестино, с.Скърбино, с.Чилик, с.Калинка, с.Охлювец и 
с.Черна скала. 
Комисията не е извършила проверка на документите, представени за адресна 
регистрация по настоящ адрес на цитираните по-горе кметства, в срока посочен 
в § 16 от ЗГР, тъй като същите са били иззети от органите на ОД на МВР 
гр.Кърджали. При извършената проверка се констатира следното: 
 
 
 
 
 



 
      кметство Висока поляна  
 
     Видно от протоколите за доброволно предаване, длъжностното лице на 
08.07.2015г., е предало на ОД на МВР гр.Кърджали – 109 бр.листа, копия на 
преписки за заявления за настоящ адрес от №1/2015г. до №60/2015г. 
С протокол за доброволно предаване от 25.08.2015г., са предадени адресни 
карти за настоящ адрес, оригинал с №1/2015г. до №60/2015г.    
На комисията бяха представени 57 бр.листа, копия на адресни карти и 
декларации по чл.92 от ЗГР за извършване на проверка. 
Липсваха приложени документи към адресни карти:  
№2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,18,19,23,24,25,16,29,31,34,36,43,44,45,46,53,56,58
,59 и 60. 
Липсваха адресни карти :№14,16,21,20,22,30,32,37,47,48,49,50,51,52 и 55. 
     Поради липсващи документи, комисията не може да направи категоричен 
извод, спазени ли са изискванията на чл.92 и чл.99а от ЗГР. 
 
 
      кметство Мургово  
 
     Видно от протоколите за доброволно предаване, длъжностното лице на 
08.07.2015г., е предало на ОД на МВР гр.Кърджали – 249 бр.листа, преписки за 
заявяване на настоящ адрес от №1/2015г. до №65/2015г.  
На комисията бяха представени 118 бр.листа, копия на адресни карти от 
№1/2015г. до №65/2015г. и декларации по чл.92 от ЗГР за извършване на 
проверка. 
     Поради липсващи документи, комисията не може да направи категоричен 
извод, спазени ли са изискванията на чл.92 и чл.99а от ЗГР. 
 
 
      кметство Люляково  
 
     Видно от протоколите за доброволно предаване, длъжностното лице на 
09.07.2015г., е предало на ОД на МВР гр.Кърджали – 40 бр.листа, адресни 
карти за настоящ адрес от №1/2015г. до №40/2015г., на 28.07.2015г.са 
предадени нотариални актове/копия/, декларации по чл.92 от ЗГР и приходни 
квитанции за платен данък сгради и такса смет – общо 49бр.листа.  
На комисията бяха представени 59бр.листа, копия на адресни карти от 
№1/2015г. до №40/2015г.  и декларации по чл.92 от ЗГР за извършване на 
проверка. 
Липсва адресна карта №39/2015г., приложена е само декларация по чл.92 от 
ЗГР, отнасяща се за нея. 
     Поради липсващи документи, комисията не може да направи категоричен 
извод, спазени ли са изискванията на чл.92 и чл.99а от ЗГР. 
 
 
 



      кметство Чифлик  
 
     Видно от протокола за доброволно предаване, длъжностното лице на 
08.07.2015г., е предало на ОД на МВР гр.Кърджали – 103 бр.листа, преписки за 
заявен настоящ адрес от №1/2015г. до №35/2015г. 
На комисията бяха представени 51 бр.листа, копия на адресни карти от 
№1/2015г. до №35/2015г.  и декларации по чл.92 от ЗГР за извършване на 
проверка.  
    Поради липсващи документи, комисията не може да направи категоричен 
извод, спазени ли са изискванията на чл.92 и чл.99а от ЗГР. 
 
         кметство Солище със съставните към него села: с.Солище, с.Иванци, 
с.Невестино и  с.Скърбино. 
  
        Комисията констатира, че за кметство Солище не е представен протокол 
за доброволно предаване на копия на документи, на ОД на МВР гр.Кърджали. 
На комисията бяха представени 44 бр.листа, копия на адресни карти от 
№1/2015г. до №44/2015г. 
     Поради липсващи документи, комисията не може да направи категоричен 
извод, спазени ли са изискванията на чл.92 и чл.99а от ЗГР. 
 
 
        кметство Чилик със съставните към него села: с.Чилик, с.Калинка, 
с.Охлювец и с.Черна скала. 
 
        Видно от протокола за доброволно предаване, длъжностното лице на 
07.07.2015г., е предало на ОД на МВР гр.Кърджали-50 бр.листа, адресни карти 
за настоящ адрес  с вх.№1/2015г. до №50/2015г./оригинал/, и декларации по 
чл.92 от ЗГР – 23 бр.листа /оригинал/. Всички копия на документи са върнати.  
Комисията констатира, че: 
 
За адресни карти: №32/30.03.2015г. и №20/06.03.2015г.,                         
не са приложени документи за собственост, което е в нарушение на чл.92  от 
Закона за гражданската регистрация. 
    
       В резултат на гореизложените констатации, комисията реши: 
 
       Да препоръча на Кмета на Община Кърджали, да издаде заповед, в 
съответствие с § 16, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към 
Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, за 
заличаване на цитираните регистрации. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    Настоящият протокол се състави в 4 екземпляра - по един за Областна 
администрация гр.Кърджали, за териториалната структура на Министерството 
на вътрешните работи гр. Кърджали, за териториалната структура „ Гражданска 
регистрация и административно обслужване ” и за Общинска администрация 
гр.Кърджали, като последният екземпляр да бъде връчен от Председателя на 
комисията на Кмета на Община Кърджали за сведение.  
 
 
 
Председател: 
                        / П / 

1. ..................................... 
/ Петя   Гигова / 

  
 
Членове: 
                        / П / 
      2....................................... 
       / Донка Тенчева / 
      
                       / П / 
     3........................................ 
       / Елена  Златанова / 
 
                      / П /   
    4......................................... 
        / Венцислав  Солаков / 
 
                     / П / 
    5........................................ 
        /Анелия Иванова/ 
 
 
   


