
  
 

 

ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 12 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, 

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ НА 09.10.2020 ГОДИНА 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 145 

 Общински съвет – Ардино приема Отчет за дейността на Общински съвет – 

Ардино до 30.09.2020 година. 

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „ЗА“ – 28. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 146 
 На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с §16 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за 

изменение и  допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, 

Общински съвет – Ардино приема въвеждането на задължителната предучилищна 

подготовка на 4-годишните деца, считано от 01.11.2020 година. 

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „ЗА“ – 28. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 147 

 Общински съвет – Ардино приема Краткосрочна програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Ардино за 

периода 2020 – 2023 г. 

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „ЗА“ – 28. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   №  148 
 1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.6 от ЗУТ, Протокол от 

проведено на 26.08.2020 г. обществено обсъждане и Протокол на ЕС № 07, т.1 от 

24.09.2020 г. одобрява изменение на действащ ОУП на община Ардино за ПИ 

00607.11.981; 00607.11.38; 00607.11.39; 00607.11.40 по КККР на гр.Ардино, ПИ 

24788.12.524 по КККР на с.Дядовци и ПИ 48756.2.961 по КККР на с.Млечино. 

 2.Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Ардино. 

 3.Възлага на Кмета на община Ардино да възложи изработването на ПУП – ПЗ за 

поземлените имоти обхванати от настоящето изменение на ОУП на Общината. 

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „ЗА“ – 28. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 149 
Общински съвет – Ардино отпуска еднократна финансова помощ на следните 

лица: 

1.Хусние Хасанова Ибрям от гр.Ардино в размер на 100 лв. 

2.Гюлверен Ниязи Дурмушев от гр.Ардино в размер на 100 лв. 

3.Сабрие Ахмедова Сюлейманова от гр.Ардино в размер на 50 лв. 

4.Шерифе Енверова Халилова от гр.Ардино в размер на 50 лв. 

5.Баръш Сертелов Садулов от гр.Ардино в размер на 50 лв. 
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6.Фатме Дурмушали Али от с.Ябълковец в размер на 50 лв. 

7.Мелиха Назми Ибрям от гр.Ардино в размер на 50 лв. 

8. Надие Ремзиева Узунова от с.Бистроглед в размер на 40 лв. 

9.Гюлбеяз Аптиева Кадирова от гр.Ардино в размер на 40 лв. 

10.Хълмие Мюмюн Ахмед от гр.Ардино в размер на 40 лв. 

11.Зекие Хайрулова Салиева от гр.Ардино в размер на 40 лв. 

12.Елмаз Хакиф Ахмед от гр.Ардино в размер на 40 лв. 

13.Бекир Иляз Мехмед от с.Правдолюб в размер на 40 лв. 

14.Гюлбеяз Тахирова Коджасаидова от с.Кроячево в размер на 40 лв. 

15.Назмие Тахирова Тахирова от с.Дядовци в размер на 40 лв. 

16.Севджан Дурмушали Тахир от гр.Ардино в размер на 40 лв. 

17. Сабри Салим Касим от гр.Ардино в размер на 40 лв. 

18.Гюлизар Мюмюмн Азиз от с.Светулка в размер на 40 лв. 

19.Раиф Руфат Караибрям от с.Светулка в размер на 40 лв. 

20.Христина Димитрова Попова от с.Чубрика в размер на 40 лв. 

21.Хакъ Ахмед Бекир от с.Ябълковец в размер на 40 лв. 

22.Мохамед Мюмюн Али от с.Бял Извор в размер на 40 лв. 

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „ЗА“ – 28. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 150 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.12, ал. 

4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в община Ардино, Общински съвет – Ардино предоставя за стопанисване и 

управление, включващ СМР втори етаж от Общински музей – гр. Ардино за нуждите на 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино - Джебел”. 

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „ЗА“ – 28. 

==========  

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик: Н.Зюлкерова      /С.Байрям/ 

 

 

 

 

 

 
 


