
 

С П Р А В К А 

 

за извършените разпоредителни сделки с жилищни имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост1  

в Община Ардино за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

 

№ 

по 

ред 

Решение на ОбС  

/№ и дата/ 

Нормативно 

основание 

 

Описание на имота и № 

АОС 

Договор /Анекс 

 /№ и дата/ 

Купувач 

Стойност 

/лв./ 

Плащания 

по 

договора 

/лв./ 

Счетоводно 

отразяване 

статия/ МО 

дата 

  1                  2          3               4             5           6      7      8  

1. №13/02.12.2019 г. 

Чл.30, ал.6 от 

НРПУРОЖ, във 

връзка с чл.47, ал.1, 

т.3 от ЗОС и Заповед 

№956/27.11.2020 г. 

апартамент №1, разположен  

етаж І /първи/, вх.А, със 

застроена площ 75.70 кв.м., 

нах. се в двует.масивна 

жил.сграда, ул. „Бели брези“ 

№35, гр.Ардино, община 

Ардино. 

АЧОС №3635 от 02.11.2020 г.  

 

08.01.2021 г. 

Елфие 

Шевкедова 

Хайрулова 

12 941,00 лв. 13 737,23 лв. 

 

2. №407/29.05.2018 г. 

Чл.30, ал.6 от 

НРПУРОЖ, във 

връзка с чл.47, ал.1, 

т.3 от ЗОС и Заповед 

№239/17.03.2021 г. 

апартамент №2, разположен 

на етаж І /първи/, вх.А, със 

застроена площ 76.40 кв.м., 

нах. се в двует.жил.сграда, ул. 

„Бели брези“ №37, гр.Ардино, 

община Ардино.             

АЧОС №3812 от 25.02.2021 г. 

 

07.04.2021 г. 

Педрие 

Назифова 

Юмерова 

 

13 085,00 лв. 13 855,55 лв. 

 

3. №208/17.02.2021 г. 

Чл.30, ал.6 от 

НРПУРОЖ, във 

връзка с чл.47, ал.1, 

т.3 от ЗОС и Заповед 

№335/14.04.2021 г. 

апартамент №4, разположен 

на етаж IІ /втори/, вх.А, със 

застроена площ 75.90 кв.м., 

нах. се в двует.жил.сграда, ул. 

„Бели брези“ №35, гр.Ардино, 

община Ардино.  

АЧОС №3847 от 17.03.2021 г. 

20.04.2021 г. 

Нуритдин 

Фахриев 

Хасанов 

 

13 085,00 лв. 13 855,55 лв.  

 
1 По чл. 47, чл. 48 от ЗОС 



4. №550/09.08.2019 г. 

Чл.30, ал.6 от 

НРПУРОЖ, във 

връзка с чл.47, ал.1, 

т.3 от ЗОС и Заповед 

№432/25.05.2021 г. 

апартамент №4, разположен 

на етаж IІ /втори/, със 

застроена площ 39.40 кв.м. 

находящ се в двует.масивна 

сграда с полуподземен етаж, 

ул. „Първа“ №72, с. Боровица, 

общ.Ардино.    

АЧОС №3739 от 20.01.2021 г. 

 

27.05.2021 г. 

Феим Юсеин 

Якуб 

6 642,00 лв. 7 249,26 лв. 

 

5. №559/02.09.2019 г. 

Чл.30, ал.4 от 

НРПУРОЖ, във 

връзка с чл.47, ал.1, 

т.3 от ЗОС и Заповед 

№473/08.06.2021 г. 

апартамент №5, разположен 

на етаж IІI /трети/, вх.Б, със 

застроена площ 43.00 кв.м. 

находящ се в триет.масивна 

жил.сграда – бивша ФЗП, с. 

Боровица, ул. „Първа“ №64.    

АЧОС №3740 от 20.01.2021 г. 

 

10.06.2021 г. 

Евтим Ясенов 

Милев 

5 309,00 лв. 5 876,27 лв. 

 

6. №220/22.04.2021 г. 

Чл.30, ал.6 от 

НРПУРОЖ, във 

връзка с чл.47, ал.1, 

т.3 от ЗОС и Заповед 

№631/30.07.2021 г. 

апартамент №3, разположен 

на етаж IІ /втори/, вх.Б, със 

застроена площ 75.20 кв.м. 

находящ се в двует.масивна 

жил.сграда - /къща близнак/, 

ведно с тавански ет. със ЗП – 

53.50 кв.м., ул.“Оборище“ 

№11, гр.Ардино. 

АЧОС №3926 от 01.07.2021 г. 

 

24.08.2021 г. 

Хакиме 

Сейфиева 

Дурмушева 

30 216,00 лв. 31 547,81 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данните в настоящата справка са извлечени от регистрите за общинска собственост. 

       

 

 


