
  
 

ПРЕПИС! 

 

ПРОТОКОЛ № 18 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ НА 22.04.2012 Г. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 212 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Споразумение за изпълнение на Стратегия 

за ВОМР № РД 50-198 от 29.11.2016 г., сключено между  Управляващите органи на 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и СНЦ „МИГ Ардино – Джебел”, със 

седалище и адрес на управление гр. Ардино, област Кърджали, ул. „София“ № 12, ЕИК 

по БУЛСТАТ 108566898,  представлявано от Изет Изет Шабан– Председател на УС и 

Заповед №РД 09-255/29.03.2021 г. на Заместник-министъра на земеделието храните и 

горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г. за одобрение на дейности и разходи 

по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие”  на СНЦ „ МИГ Ардино – Джебел” за календарната 2021 

година, Общински съвет – Ардино, реши: 

 1.Упълномощава Кмета на Община Ардино да подпише Запис на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие” 

в размер на 54 907,86 лева, (словом: петдесет и четири хиляди деветстотин седем лева и 

осемдесет и шест стотинки) за обезпечаване на 60 % от авансово плащане за 2021 

година, заявена от СНЦ „МИГ Ардино – Джебел” по Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за ВОМР № РД50-198 от 29.11.2016г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. одобрени със заповед 

№ РД 09-255/29.03.2021 г. на Заместник-министъра на земеделието храните и горите и 

ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г.  

 2.Възлага на Изет Изет Шабан – Председател на Управителния съвет на СНЦ 

„МИГ Ардино – Джебел” да подготви необходимите документи за получаване на 

авансовото плащане по Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50-198 

от 29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие”. 

 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА“ - 24 

============= 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 213 

Ул. “Бели брези” №31, тел. 03651/42 38; 42-01 

факс 45 68; е-mail:obs_ardino@abv.bg 



1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 13 от Закона за регионалното развитие, във връзка с чл.21, ал.1 от 

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие приема План за интегрирано 

развитие на община Ардино 2021-2027 г. 

2. Възлага на кмета на община Ардино да организира и изпълни последващите 

процедури по изискванията на законовата и подзаконовата уредба. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 25, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

 В залата присъстваха 25 общински съветници. 

============  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 214 

На основание чл.21, ал.1, т.13, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 52, ал.9 от Закона 

за управление на отпадъците, Общински съвет – Ардино: 

     

1. Приема годишен отчет за 2020 г. на кмета на община Ардино за изпълнение на 

Програмата за управление на отпадъците в община Ардино (2018 -2020г.). 
Приложение  –  Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на  отпадъците 

в община Ардино ( 2018 – 2020 г. ) за 2020 г. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 24, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 1 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 215 

 I.Общински съвет – Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с 

чл.12, ал.3 от ЗОС, предоставя за безвъзмездно ползване на Главна дирекция 

„Изпълнения на наказанията”,  Министерство на правосъдието – Областна служба 

”Изпълнение на наказанията” гр. Кърджали, Пробационна служба, звено Ардино за срок 

от 5/пет/ години,  общинско нежилищно помещение, със светла площ 42.00 к.м., 

находящо се  в гр.Ардино, ул.”Пирин”, УПИ I-II-35 от кв.17 по ПУП на гр.Ардино, 

актуван с АЧОС №206/24.02.2003 година, 3-ти етаж в административна сграда със 

застроена площ 390 кв.м. /Бивша сграда на БКС-Ардино/.  

 II.Общински съвет – град Ардино, упълномощава Кмета на Общината да сключи 

договора за  безвъзмездно ползване с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” – 

Министерство на правосъдието. 

 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА“ - 25 

============= 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 216 

І. Общински съвет – Ардино приема правила за ползване на мерите, пасищата и 

ливадите на територията на Община Ардино съгласно Приложение №1 към Решението. 

ІІ./1/ Определя пасищата, мерите и ливадите – общинска собственост за 

индивидуално ползване и отдаване под наем и аренда без търг през стопанската 

2021/2022 г., на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животните и 

регистрация на животновъдните обекти на БАБХ, съгласно Приложение №2 към 

Решението. 

/2/ Приема годишна наемна цена за индивидуално ползване на декар, както 

следва: 

Ливада – 16.30 лв. 

Пасище, мера – 6.20 лв. 



 ІІІ./1/ Упълномощава кмета на общината да назначи общинска комисия, за 

разпределяне на площите, въз основа на подадените искания и да сключи договори за 

индивидуално ползване на мери, пасища и ливади за срок до 5 /пет/ стопански години.  

/2/ Задължава ползвателите на пасища и мери за индивидуално ползване от 

общинския поземлен фонд да заплатят годишната наемна цена за стопанската 2021/2022 

г., при подписване на договорите за наем, а за останалите – ежегодно, в началото на 

всяка стопанска година.  

 ІV./1/ Площите се разпределят за пасищно отглеждане на едър и дребен рогат 

добитък, съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. 

/2/ Ползвателите се задължават да ползват и поддържат мерите, пасищата и 

ливадите според приетите правила. 

V. Останалите свободни пасища, мери и ливади от ОПФ се отдават под наем чрез 

търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Срокът на 

договора е за 1/една/ стопанска година. 

VI. Останалите след провеждане на търга свободни пасища, мери и ливади се 

отдават под наем чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на 

лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично 

състояние. Срокът на договора е за 1/една/ стопанска година. 

VII. Упълномощава Кмета на Община Ардино да извърши всички действия по 

настоящото решение. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА“ - 25 

============= 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 217 

I. Общински съвет – град Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във 

връзка с чл.8 от Глава втора на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски 

земи от общинския поземлен фонд в Община Ардино, открива процедура за провеждане 

на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земя от Общински поземлен фонд на 

Община Ардино, за ползване по предназначение, както следва:   

1. Поземлен имот 07747.16.317, област Кърджали, община Ардино, с. Бял извор, 

м. ОВАДЖИК, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, 

категория 7, НТП Нива, площ 2021 кв. м, стар номер 016317, Заповед за одобрение на 

КККР № РД-18-223/29.01.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, за срок от 

10/десет/ стопански години, първоначална годишна наемна цена 43.86 лв. 

2. Поземлен имот 07747.17.60, област Кърджали, община Ардино, с. Бял извор, м. 

ОРТАЛЯН, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 

8, НТП Нива, площ 1965 кв. м, стар номер 017060, Заповед за одобрение на КККР № РД-

18-223/29.01.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, за срок от 10/десет/ 

стопански години, първоначална годишна наемна цена 42.64 лв. 

3. Поземлен имот 07747.17.286, област Кърджали, община Ардино, с. Бял извор, 

м. ОРТАЛЯН, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, 

категория 8, НТП Нива, площ 1150 кв. м, стар номер 017286, Заповед за одобрение на 

КККР № РД-18-223/29.01.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, за срок от 

10/десет/ стопански години, първоначална годишна наемна цена 24.96 лв. 

4. Поземлен имот 77116.11.141, област Кърджали, община Ардино, с. Брезен, м. 

ЕВ БАШЪ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 

9, НТП Нива, площ 1248 кв. м, стар номер 000168, Заповед за одобрение на КККР № РД-

18-749/19.03.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, за срок от 10/десет/ 

стопански години, първоначална годишна наемна цена 27.08 лв. 



5. Поземлен имот 66562.1.626, област Кърджали, община Ардино, с. Синчец, м. ---

-----------, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Ливада, площ 2544 кв. м, стар номер 000615, Заповед за одобрение на КККР № РД-

18-547/23.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, за срок от 10/десет/ 

стопански години, първоначална годишна наемна цена 55.20 лв. 

6. Поземлен имот 68597.10.613, област Кърджали, община Ардино, с. Срънско, м. 

ЯМАЧ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП 

Ливада, площ 282 кв. м, стар номер 000613, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-

321/02.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, за срок от 10/десет/ 

стопански години, първоначална годишна наемна цена 6.12 лв. 

II. Общински съвет – град Ардино, на основание чл.13, НСУЗЗОПФ в Община 

Ардино, упълномощава Кмета на Общината да организира подготовката и провеждането на 

търговете и да сключи договори за наем със спечелилите търга участници. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА“ - 25 

============= 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 218 

І. Общински съвет – град Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във 

връзка с чл.24а, ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.34, ал.2 от НСУРЗОПФ на община Ардино определя 

маломерни имоти съгласно приложение 1, находящи се в землищата на Община Ардино, 

които могат да се отдават под наем без търг или конкурс за една стопанска година. 

ІІ. Срокът на договорите за отдаване под наем на земите по т.І е 1/една/ стопанска 

година. 

ІІІ. Приема годишната наемна цена за декар в размер на 21.70 лв. 

ІV. ОбС – Ардино упълномощава кмета на Общината да предостави под наем на 

желаещите за ползване, по реда на подаване на заявленията. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА“ - 25 

============= 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 219 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.3 от НРПУРОИ в 

община Ардино, Общински съвет – Ардино дава съгласие за удължаване срока 

Договорите за наем на общински нежилищни помещения за срок от една /1/ година, на 

наемателите, както следва:  

- Договор №13/01.05.2017год. за наем на общинско нежилищно помещение – 

Търговски обект №1, находящ се на първи етаж в сградата на Общинска автогара - 

Ардино, част от имот частна общинска собственост /Акт №1074 от 30.05.2012г./, с площ 

40.93кв.м., с наемател Метин Ахмед Солак, управител на „Солак МС“ООД, с 

предназначение: за развиване на търговска дейност, месечна наемна цена: 163.69лв., с 

ДДС, считано от 01.05.2021г. до 30.04.2022 година. 

- Договор №5/02.01.2018год. за наем на общинско нежилищно помещение- 

Търговски обект №6, находящ се на първи етаж в сградата на Общинска автогара - 

Ардино, част от имот частна общинска собственост /Акт №1074 от 30.05.2012г./, с площ 

11.40кв.м., с наемател Седеф Топчу Митев, управител на „С и С – Седеф Топчу“ ООД, с 

предназначение: за развиване на търговска дейност, месечна наемна цена: 45.60 лв., с 

ДДС, считано от 01.05.2021г. до 30.04.2022 година.  

ІІ. Общински съвет – Ардино упълномощава Кмета на Община Ардино да сключи 

Анекси към договорите за наем. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА“ - 25 

============= 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 220 



1. Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка 

с чл. 28, т. 4 от Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общински жилища, дава  съгласие за продажба на общинско жилище, представляващо 

апартамент в жилищен имот в Ардино, ул. „Оборище“ №11, вх.Б, ет.2, ап.3,  актуван с 

акт за частна общинска собственост №2097 от 17.01.2014 г., на наемателя Хакиме 

Сейфиева Дурмушева, настанен в него по административен ред. 

2. Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 

упълномощава кмета на общината да възложи на лицензиран оценител изготвянето на 

оценка на имотите, след което да издаде заповед за прехвърляне на правото на 

собственост и да сключи договорите за покупко – продажба. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА“ - 25 

============= 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 221 

1. На основание чл.9, чл.21, ал.1, т.15 и чл.59, чл.60, чл.61 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация упълномощава кмета на община Ардино, област 

Кърджали да подпише споразумение за общинско сътрудничество (побратимяване) с 

община Къркларели, Република Турция. 

2. Споразумението за сътрудничество да се представи на Общински съвет – Ардино 

за одобряване при спазването на изискванията на чл.61, ал. 2 от ЗМСМА. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 25 , ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 

============ 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 222 

 

I.Общински съвет – Ардино приема допълнение на Наредба за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино, 

както следва: 

Допълва секция „Д“ „Такси за административни услуги“ като добавя нова 

административна услуга „Предоставяне на кадастрална информация на хартиен носител“ 

и създава нов чл. 57а: 

Чл. 57а. ал. 1. Община Ардино подпомага Агенция по геодезия, картография и 

кадастър (АГКК) при административното обслужване с кадастрална информация и 

предоставяне на официален удостоверителен документ на хартия. 

ал. 2. За заявяване на услугите заявителят прилага документи, изискуеми по 

Наредба № РД-02-20-04 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната 

карта и кадастралните регистри, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройство. 

ал. 3. Предоставянето на официален удостоверителен документ се осъществява 

след заплащане на дължимата такса за предоставяне в електронен формат на съответната 

услуга, по сметка на АГКК, съгласно тарифа № 14 за таксите, които се събират в 

системата на МРРБ, чрез нареждане на банков превод, електронно разплащане чрез 

оператори за електронно разплащане или ПОС терминал. 

ал. 4. Заявителите на кадастрална информация на хартиен носител заплащат 

следната цена на услугите: 

1. Скица на поземлен имот в урбанизирана територия – 6.00 лв. 

2. Скица на поземлен имот в неурбанизирана територия – 1,50 лв. 

3. Скица на сграда – 6,00 лв. 

4. Схема на самостоятелен обект – 6,00 лв. 

5. Удостоверение за наличие или липса на данни в кадастрална карта 

(удостоверение за характеристика на имот) – 6,00 лв. 



ал. 5. Приходът от услуги за предоставяне на официален удостоверителен 

документ е съобразен с реално направените разходи по предоставянето им и 

представлява разлика между размера на такси на АГКК за предоставяне на хартиен 

носител и в електронен формат по Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата 

на МРРБ. 

ал. 6. Услугите се предоставят в следните срокове: 

1. Обикновена – 7 работни дни; 

2. Бърза – 3 работни дни. 

ал. 7. Цената на бърза услуга се увеличава със 100 на сто спрямо тази на 

обикновената услуга. Срокът започва да тече от деня, следващ деня на регистриране на 

заявлението и изтича в края на работния ден на последния ден от срока. 

ал. 8. В деловодството на Общината се приемат заявления, подавани от 

физическите и юридическите лица, за извършване на изменения в кадастралния регистър 

на недвижимите имоти (КККР) на територията на общината. 

Ал. 9. Не се дължи заплащане за следните услуги:  

1. Търсене на информация в кадастралните карти, кадастралните регистри, 

специализирани данни, карти и регистри, предоставени или приети от 

АГКК; 

2. Разглеждане на данни от кадастралните карти, кадастралните регистри, 

специализирани данни, карти и регистри, предоставени или приети от 

АГКК; 

3. Предоставяне на каталог на данните от кадастрални карти, кадастралните 

регистри, специализирани данни, карти и регистри, предоставени или 

приети от АГКК и услугите с тях; 

4. Вътрешни административни услуги извън случаите на чл. 58, ал. 5 от 

Закона за кадастъра и имотния регистър; 

5. Предоставяне на данни от геодезическата основа на кадастралната карта 

чрез отдалечен достъп до административната информационна система; 

6.  Други случаи, определени със закон; 

 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА“ - 25 

============= 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 223 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 и 5 от Закона за 

народните читалища, Общински съвет – Ардино реши: 

1.Приема доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишна 

програма за развитие на читалищната дейност за 2020 година, съгласно приложения, 

представени от председателите на народните читалища на територията на община Ардино. 

Приложения: Доклади на народните читалища. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 25 , ПРОТИВ – нама, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 224 

1.На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация Общински съвет – Ардино приема финансовия отчет за дейността на 

МБАЛ „Ардино“ за 2020 година. 

 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 25, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 

==========  



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 225 

 Общински съвет – Ардино отпуска еднократна финансова помощ на следните 

лица: 

1. Юммю Ахмед Мурад от с.Сухово в размер на 100 лева 

2. Илхан Реджеб Мурад от с.Сухово в размер на 100 лева 

3. Рафия Хасанова Кавазова от с.Жълтуша в размер на 100 лева 

4. Шефие Хазимова Салиева от гр.Ардино в размер на 100 лева 

5. Сашо Делянов Беличев от гр.Ардино в размер на 50 лева 

6. Гюлтен Мехмед Хасан от гр.Ардино в размер на 50 лева 

7. Сабрие Ахмедова Сюлейманова от гр.Ардино в размер на 50 лева 

8. Назми Садула Али от с.Ябълковец в размер на 40 лева 

9. Неджми Садула Али от с.Ябълковец в размер на 40 лева 

10. Наджи Садула Али от гр.Ардино в размер на 40 лева 

11. Минна Мехмедали Дурмуш от с.Ябълковец в размер на 40 лева 

12. Сабрие Апти Мюмюн от с.Правдолюб в размер на 40 лева 

13. Зюлфие Емин Зийнел от с.Правдолюб в размер на 40 лева 

14. Фетие Касим Хасан от с.Правдолюб в размер на 40 лева 

15. Илияз Мехмедали Дурмуш от с.Правдолюб в размер на 40 лева 

16. Байрам Хасанов Агов от с.Жълтуша в размер на 40 лева 

17. Мюмюн Кямил Ясин от с.Горно Прахово в размер на 40 лева 

18. Хатидже Сали Ясин от с.Горно Прахово в размер на 40 лева 

19. Кериме Фикретова Мурадова от гр.Ардино в размер на 40 лева 

20. Гюлсюм Шабанова Салиева от гр.Ардино в размер на 40 лева 

21. Севинч Нуридинова Изет от гр.Ардино в размер на 40 лева 

22. Гюлнар Нуридинова Салиева от гр.Ардино в размер на 40 лева 

23. Рабие Хасан Салибрям от с.Сухово в размер на 40 лева 

24. Реджеб Байрам Мурад от с.Сухово в размер на 40 лева 

25. Назмие Тахирова Тасимова от гр.Ардино в размер на 40 лева 

26. Фикрие Дурмушали Мехмед от гр.Ардино в размер на 40 лева 

27. Севдалин Тончев Тодоров от гр.Ардино в размер на 40 лева 

28. Гюлбеяз Аптиева Кадирова от гр.Ардино в размер на 40 лева 

29. Атие Мурадова Джигова от с.Бистроглед в размер на 40 лева 

30. Мелиха Назми Ибрям от гр.Ардино в размер на 40 лева 

31. Севджан Дурмушали Тахир от с.Червена скала в размер на 40 лева 

32. Халил Хасан Гракман от гр.Ардино в размер на 40 лева 

33. Айше Мюмюн Мюмюн от с.Искра в размер на 40 лева 

34. Хълми Халил Юзеир от с.Левци в размер на 40 лева 

35. Снежа Минчева Калеканова от гр.Ардино в размер на 40 лева 

36. Сабрие Али Мустафа от гр.Ардино в размер на 40 лева 

37. Джеврие Елмазова Ферадова от гр.Ардино в размер на 40 лева 

38. Ресмие Ахмед Мехмед от с.Срънско в размер на 40 лева 

39. Фирдес Назиф Балджи от с.Светулка в размер на 40 лева 

40. Хасан Мюмюн Солак от с.Бял Извор в размер на 40 лева 

41. Елмаз Хакиф Ахмед от гр.Ардино в размер на 40 лева 

42. Гюлтен Шукри Али от с.Млечино в размер на 30 лева 

43. Мюмине Кадир Емин от с.Млечино в размер на 30 лева 

44. Назмие Шевкед Али от с.Млечино в размер на 30 лева 

45. Мюжгян Месут Али от с.Млечино в размер на 30 лева 

46. Зюмбюл Салимова Дурмушева от с.Млечино в размер на 30 лева 

47. Хабибе Шемкед Махмуд от с.Млечино в размер на 30 лева 



48. Кяние Исмаил Рюстем от с.Млечино в размер на 30 лева 

49. Хайрие Салибрям Мехмед от с.Млечино в размер на 30 лева 

50. Сабри Сали Рюстем от с.Млечино в размер на 30 лева 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА“ - 25 

=============  

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик: Н.Зюлкерова     /С.Байрям/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


