
 

С П Р А В К А 

 

за извършените разпоредителни сделки с нежилищни 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 

Решени

е на 

ОбС  

/№ и 

дата/ 

Нормативно 

основание 

Описание на имота  

и № АОС 

Начин на 

разпорежд

ане 

/Вид на 

процедура

та/ 

Договор/Анекс 

/№ и дата/ 

Купувач 

Стойност на 

договора 

/лв./ 

Плащания 

по договора 

/лв./ 

Счетоводно 

отразяване 

Статия/МО 

– дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. - 

Чл.44, ал.2 

ЗМСМА във 

връзка с с чл.43, 

ал.7 от НРПУРОИ 

Заповед № 431 от 

25.05.2021 г. 

с. Горно Прахово, общ. 

Ардино, Поземлен имот с 

кад.№129 от квартал 31 по 

регл. план на с. Горно 

Прахово, одобрен със 

Заповед от 1987 год., 

идентичен с УПИ I от 

кв.17по отменения рег.план 

на с.Горно Прахово, 

одобрен със Заповед №1469 

от 31.10.1963 г., с площ – 1 

050.00 кв.м., представляващ 

прилежащ терен към 

едноетажна мас.жил.сграда 

с висок приземен ет. със 

застроена площ – 72.00 

кв.м. и двует.мас.сграда – 

складово помещение – 

18.00 кв.м., актуван с 

АЧОС №1207 от 14.03.2013 

год. 

Съгласно 

НРПУРОИ 

на Община 

Ардино 

15.06.2021 г. 

Ремзи Мюмюн 

Тахир 

3 024,00 лв. 3 614,49 лв. 

 

 
 



2. 
- 

 

Чл.44, ал.2 

ЗМСМА във 

връзка с чл.43, 

ал.7 от НРПУРОИ 

Заповед №797 от 

12.10.2021 г. 

с.Светулка, общ. Ардино, 

УПИ I с кадастрален №4 от 

кв.1 с площ 600.00 кв.м. по 

регул. план на с.Светулка, 

одобрен със Заповед 

№502/15.11.1988 г., 

представляващ прилежащ 

терен към двуетажна 

масивна жил. сграда и 

масивна пристройка към 

сградата със застр. площ на 

първи ет. - 76.00 кв.м., със 

застр.площ на втори жил.ет. 

– 76.00 кв.м., застр.площ на 

пристройката – 31.00 кв.м. 

и РЗП – 183.00 кв.м., 

актуван с АЧОС №4014/ 

23.09.2021 г. 

Съгласно 

НРПУРОИ 

на Община 

Ардино 

15.10.2021 год. 

Н-ци на Никола 

Юлиянов 

Юлиянов и на 

Фатме Сафетова 

Чаушева 

1 589,76 лв. 1 882,69 лв. 

 

3. - 

Чл.44, ал.2 

ЗМСМА във 

връзка с чл.43, 

ал.7 от НРПУРОИ 

Заповед № 968 от 

15.12.2021 г. 

с.Чубрика, общ. Ардино, 

УПИ IV с кадастрален №65 

от кв.21 по регул.план на 

с.Чубрика, идентичен с 

УПИ II от квартал 5 по 

стара /отменена/ частична 

регулация на село Чубрика 

от 1975 г., с площ 850.00 

кв.м., представляващ 

прилежащ терен към 

едноетажна масивна 

жилищна сграда с висок 

приземен етаж годен за 

живеене със застроена 

площ на приземния етаж – 

90.00 кв.м., застроена площ 

на първи етаж – 90.00 кв.м. 

и разгъната застроена площ 

– 180.00 кв.м., актуван с 

АЧОС №4183/ 29.11.2021 г. 

Съгласно 

НРПУРОИ 

на Община 

Ардино 

20.12.2021 год. 

Вилдан Раиф 

Юзеир 

2 448,00 лв. 2 947,49 лв. 

 

 

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

      


