
ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 16  

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, 

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ НА 23.05.2017 ГОДИНА 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 248 

 Общински съвет – Ардино на основание чл.311 и чл. 312 от Закона за 

предучилищното и училищното образование приема Програма за оптимизация на 

мрежата на общинските училища за учебната 2017/2018 година на община Ардино.  

Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „ЗА” – 23. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 249 

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет – Ардино, Общински 

съвет – Ардино реши: 

 I. Преобразуване чрез промяна на вида по чл.38, ал.1,  т.2  от Закона за 

предучилищното и училищното образование  на Средно училище ”Христо 

Смирненски” с. Бял извор в  Основно училище " Христо Смирненски " с. Бял извор.    

 ІІ. Общински съвет – Ардино възлага на Кмета на Община Ардино да внесе 

мотивирано предложение за преобразуване чрез промяна на вида по чл.38, ал.1, т.2 от 

Закона за предучилищното и училищното образование на СУ”Христо Смирненски” с. 

Бял извор в  ОУ " Христо Смирненски " с. Бял извор в МОН, като към предложението 

се приложи и становище на началника на РУО – гр. Кърджали. 

 ІІІ. Утвърждава структурата на училищата, детските заведения и ЦПЛР/ ОДК/ в 

общината за учебната 2017/2018 година, съгласно Приложения №1, 2 и 3;  

 ІV.Утвърждава   разписанието на специализираните ученически автобусни 

линии на територията на община Ардино за учебната 2017/2018 година, съгласно 

Приложение №4.  

Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „ЗА” – 23. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 250 

 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.33, ал.1 и 2 от Закона 

за регионалното развитие, Общински съвет – Ардино приема Междинна оценка за 

периода 2014-2016 г. на Общинския план за развитие на община Ардино 2014-2020 г. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 22, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

 В залата присъстваха 22-ма общински съветници. 

========== 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 251 

Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация приема следното изменение в наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Ардино: 

1.чл.73, ал.1, придобива следния вид: „За посещение на туристическите обекти 

се заплаща входна такса с включен ДДС”, както следва: 

т.1.За посещение на Исторически музей – Ардино посетителите заплащат входна 

такса в размер на 2.00 лв. Ученици, пенсионери и лица с трайни увреждания заплащат 

входна такса в размер на 1.00 лв. За деца до седем години не се заплаща входна такса. 

т.2.За посещение на „Дяволският мост” на р.”Арда” посетителите  заплащат 

входна такса в размер на 2.00 лв. Ученици, пенсионери и лица с трайни увреждания 

заплащат входна такса в размер на 1.00 лв. За деца до седем години не се заплаща 

входна такса. 



т.3.За посещение на „Тракийското светилище „Орлави скали” край гр.Ардино 

посетителите заплащат входна такса в размер на 2.00 лв. Ученици, пенсионери и лица с 

трайни увреждания заплащат входна такса в размер на 1.00 лв. За деца до седем години 

не се заплаща входна такса. 

2.Създава се ал.2 със следния текст: „Таксите по ал.1 се събират от 

длъжностните лица и се внасят в общинския бюджет. 

Участвали в гласуването 22 общински съветници, от които „ЗА” – 19. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 252 

Общински съвет – град Ардино на основание чл. 21, ал.1, т.7 от  Закона за 

местното самоуправление и местната администрация приема следното изменение в 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на  община Ардино: 

Чл. 44, ал.1 /изм. с решение №49 от 08.02.2012 г., решение №195 от 21.02.2013 

г./ За ползване на детски ялси и детски градини, се събират от родителите или 

настойниците месечни такси в следните размери: 

Целодневни 

Задължителна постоянна месечна такса при посещение на детска ялса и детска 

градина най –малко един ден от месеца       -     5.00 лв. 

Такса за посещение на ден                       -     2.00 лв. 

Полудневни             -   25.00 лв. 

2. Настоящите промени влизат в сила от 01.05.2017 г. 

Участвали в гласуването 22 общински съветници, от които „ЗА” – 18. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 253- 

Общински съвет – град Ардино на основание чл. 21, ал.1, т.7 от  Закона за 

местното самоуправление и местната администрация приема следното изменение в 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на  община Ардино: 

 Член 72, алинея 1, приета с решение №34 от 21.05.2008 г., се изменя и става 

чл.72, ал.7 със следното съдържание: 

Чл. 72, алинея 7.За използване на питейна вода, гражданите на населените места, 

където водопроводните мрежи  и помпени станции се стопанисват и поддържат от 

община Ардино и не са обхванати от водомерна система, заплащат такси, както следва: 

1.за помпажна вода –2 лв./месец за всеки член от семейство. 

2.за гравитачна вода – 1.00 лв./месец за всеки член от семейство. 

Таксите се събират от кметовете на съответните населени места. 

Участвали в гласуването 22 общински съветници, от които „ЗА” – 17. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 254 

Общински съвет – Ардино на основание чл. 21, ал. 2 от  Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, приема следните изменения в Наредбата за  

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община 

Ардино: 

Член  1а, алинея 1 се изменя и допълва, като придобива следното съдържание: 

  Чл. 1а. (изм. и доп. с решение № 254 от 23.05.2017 г.) /1/ За изпълнение на 

целите, принципите и приоритетите на мандатната Стратегия, общинският съвет 

ежегодно, преди приемането на годишния бюджет на общината, по предложение на 

кмета на общината приема Програма, която съдържа: 



а/ прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 

придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост; 

б/ описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 

търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично-частно 

партньорство или за предоставяне на концесия; 

в/ описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна 

срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и 

вида на имотите, които общината желае да получи в замяна; 

г/ описание на имотите, които общината има намерение да придобие в 

собственост, и способите за тяхното придобиване; 

д/ обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни 

имоти; 

е/ обектите по б. „д” от първостепенно значение; 

и/ други данни, определени от общинския съвет. 

Член  17, алинея 1 се изменя и придобива следното съдържание: 

Чл. 17. (изм. и доп. с решение № 254 от 23.05.2017 г.) /1/ Свободни имоти или 

части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 

10 години след решение на общинския съвет, чрез търг или конкурс по реда на глава 

шеста от настоящата Наредба. Части от имоти - публична общинска собственост, които 

са предоставени за управление, могат да се отдават под наем, при условие че не се 

възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответният имот е 

предоставен за управление. 

Член  53, се изменя и придобива следното съдържание: 

Чл. 53. /1/ (изм. и доп. с решение № 254 от 23.05.2017 г.) Не може да се извършва 

замяна на имот - частна общинска собственост, на право на строеж върху имот - частна 

общинска собственост, или на учредено в полза на общината право на строеж с имот 

или с право на строеж - собственост на физически лица или на юридически лица, освен 

в случаите, посочени в закона. 

/2/ Освен в случаите, посочени в този закон, замяна на имот - частна общинска 

собственост, на право на строеж върху имот - частна общинска собственост, или на 

учредено в полза на общината право на строеж, с имот или с право на строеж върху 

имот - собственост на други лица, може да се извършва: 

1. за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор; 

2. между общината и друга община или между общината и държавата; 

3. в други случаи - при условия и по ред, определени в закон. 

/3/ В случаите по ал. 2 кметът на общината отправя писмено предложение за 

замяна до заинтересованите собственици или съсобственици на имоти. Предложение за 

замяна до кмета на общината могат да правят и заинтересованите собственици или 

съсобственици на имоти по ал. 2. В предложението се посочват предлаганите за замяна 

имоти или вещни права. При постигане на съгласие кметът на общината внася 

предложението за замяна в общинския съвет. 

/4/ За направените предложения за замяна се изготвя обявление за всеки имот, 

което се публикува на интернет страницата на общината. В обявлението се посочват 

данни за имотите или вещните права, предмет на предложението за замяна. 

Обявлението се поставя и на определените места в сградата на общината, района, 

кметството или населеното място по местонахождението на общинския имот.  

/5/ Предложенията по ал. 3 не обвързват общинския съвет за извършване на 

замяна. Отказите на общинския съвет за извършване на замяна не подлежат на 

обжалване. 



/6/ Не се допускат замени: 

1. когато имотите - собственост на трети лица, са обременени с ипотека или 

други тежести, отдадени са под наем или под аренда;  

2. на общински урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно 

строителство, срещу нежилищни имоти; 

3. на общински имоти с имоти на лица, за които е установено, че без правно 

основание ползват общински имот, договорите за наем или за вещни права върху 

общински имоти са прекратени по тяхна вина или с които общината води съдебни 

имуществени спорове; 

4. в други случаи, определени в закон или в наредбата.  

/7/ Решенията за извършване на замяна се приемат от общинския съвет с 

мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. Въз основа на решението на 

общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор за замяна. 

Член 54 се отменя изцяло. 

Член 61 се отменя изцяло. 

Член  62 се изменя и придобива следното съдържание: 

 Чл. 62. /1/ Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда - частна 

общинска собственост, се учредява след решение на общинския съвет от кмета на 

общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс и съобразно 

предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план. 

/2/ Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху 

имот - частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината без търг или 

конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради - 

етажна собственост, или на техни сдружения по цена определена по пазарен механизъм 

от независим оценител, но не може да бъде по-ниска от данъчната оценка, увеличена с 

10 на сто. 

/3/ Безвъзмездно право на надстрояване и/или на пристрояване може да се 

учреди при условията на чл. 37, ал. 5 и 6 от ЗОС. 

/4/ Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на решението 

на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор. 

Участвали в гласуването 22 общински съветници, от които „ЗА” – 21. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 255 

 1.Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация прекратява учреденото с решение № 361 от 

09.05.2014 г. еднолично дружество с ограничена отговорност „Земеделски свят” ЕООД. 

 2.Упълномощава Кмета на община Ардино да извърши необходимите действия 

за заличаване на еднолично дружество с ограничена отговорност „Земеделски свят” 

ЕООД от Търговския регистър. 

Участвали в гласуването 22 общински съветници, от които „ЗА” – 22. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 256 

 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.1 от Правилника 

за прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет – Ардино приема 

Общинска програма за закрила на детето за 2017 година. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 22, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 257 



 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.19 от наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Ардино 

и §30 ПЗР към ЗИД на ЗВ, Общински съвет – Ардино реши: 

 1.Предоставя за стопанисване, поддържане и експлоатация следните 

водоснабдителни обекти: 

 -Водопроводна мрежа на село Ленище; 

 -Водопроводна мрежа на село Чубрика; 

 -Водопроводна мрежа на село Ахрянско; 

 -Водопроводна мрежа на село Търносливка; 

 -Водопроводна мрежа на село Сухово; 

 -Водопроводна мрежа на село Голобрад; 

 -Водопроводна мрежа на село Китница; 

 -Водопроводна мрежа на село Млечино 

на „Асоциацията по В и К с обособена територия на  В и К гр.Кърджали”. 

 2.Общински съвет – Ардино упълномощава и възлага на Кмета на община 

Ардино да подпише съответните документи за предаване на строежите. 

Участвали в гласуването 22 общински съветници, от които „ЗА” – 22. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 258 

 I.Общински съвет – Ардино, на основание чл.21,ал.2  от ЗМСМА  и във връзка с 

чл.17, ал.1, ал.2 , ал.3, и ал.4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 година за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен транспорт на 

пътници с автобуси, упълномощава Кмета на Община Ардино да организира и проведе 

конкурс за възлагане на обществен  превоз на пътници с автобусен транспорт по 

утвърдената Областна транспортна схема за автобусни линии, както следва:  

  1.Ардино – Джебел 07.30 -19.15  часа 

 II. Определя комисия за провеждане на конкурса, оценка и класиране на 

постъпилите предложения съгласно чл.17,ал.5 от Наредба №2/15.03.2015 година на 

Министерството на транспорта и съобщенията в състав: 

 1.Представител на Общинска администрация   -4 

 2.Представител на Общински съвет     

 - Азис Халибрям Мурад 

 -Красимир Каменов Даматов 

 3.АА”Автомобилна инспекция” – Кърджали   -1 

 4.РУ”Полиция” КАТ-Ардино      -1 

 5.Лeгитимен и упълномощен представител на браншова 

 организация на превозвачите      -1 

 III.Кмета на общината със своя заповед на определи и назначи персоналния 

състав на комисията съгласно чл.17, ал.6 от Наредба №2/15.03.2002 година на 

Министерството на транспорта и съобщенията. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 22, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 259 

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

връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „ж”, чл.50, ал.3, т.2, буква „а”, чл.52 ал.1, т.3 от Закона за 

водите и чл.31 от Наредбата за ползване на повърхностни води, упълномощава Кмета 

на Общината да организира процедурата по издаване на разрешително за ползване на 

повърхностни води за напоителни нужди на Севги Сюлейманов Есадов при спазването 

на условията на чл.57, ал.1, т.3 - „Разрешителното се издава за срок: до 20 години - в 

останалите случаи”. 



II. На основание чл.50, ал.2 от Закона за водите, във връзка с чл.8, ал.1, т.2буква 

“б” от Тарифата за таксите, които се събират от системата на Министерството на 

околната среда и водите/ ТТКССМОСВ/ определя такса за издаване на разрешителното 

в размер на 250.00 лв. 

Участвали в гласуването 22 общински съветници, от които „ЗА” – 22. 

==========   

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 260 

 І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПРЗ към 

ИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр.62/2010 г.), Общински съвет – Ардино предоставя на 

наследниците на Хюсеин Хасан Кючюк имот с кадастрален №013085 по КВС на 

с.Диамандово, община Ардино с площ 0,550 дка, находящ се в местността „Дермен 

янъ” с ЕКАТТЕ:20924, община Ардино и части от имоти с кад. №№014079; 014083 и 

014081 с обща площ 0,971 дка, находящи се в местността „Хаджийско” с 

ЕКАТТЕ:20924, община Ардино, по искане на Общинска служба по Земеделие – 

Ардино с вх.№16-11-11/07.12.2016 г. 

Участвали в гласуването 22 общински съветници, от които „ЗА” – 22. 

==========   

 Р  Е  Ш  Е Н  И  Е  № 261 

 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 на 

Договора за наем на общинско нежилищно помещение за срок от една /1/ година, 

считано от 01.06.2017 год. до 31.05.2018 год. на наемателя, както следва:  

 -Договор №9/05.06.2009 год. за наем на общинско нежилищно помещение – 

бивше ателие за бръснарски услуги, находящо се на Общински пазар – Ардино, 

сектор”В”, кв.11 по ПУП на града, част от имот частна общинска собственост /Акт 

№165 от 24.02.2000г./, с площ 12.00 кв.м., с наемател Севилджан Юсеинова Велиева, с 

предназначение: за извършване на фризьорски услуги, при месечна наемна цена: 72.36 

лв., без ДДС. 

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

сключи Анекс  към договора за наем. 

Участвали в гласуването 22 общински съветници, от които „ЗА” – 22. 

==========   

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 262 

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

с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, актуализира приетата с Решение 

№207 от 27.01.2017 година на Общински съвет-Ардино програма за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, като включва  в списъка  

имот, частна общинска собственост, както следва: 

 1.Обособена част от първи етаж на бивша здравна служба с.Боровица със 

застроена площ – 44 кв.м., находящ се в УПИ Х с кадастрален №8 от кв.2  по 

регулационния план на с.Боровица, с площ 550 кв.м. Граници на имота: изток- УПИ IХ 

с кадастрален №8 отреден за кметство от кв.2; запад- улица;север-улица- юг- УПИ IХ с 

кадастрален №8 отреден за кметство от кв.2. Актуван с акт за частна общинска 

собственост №2505 от 09.03.2017 година. 

Участвали в гласуването 22 общински съветници, от които „ЗА” – 22. 

==========   

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 263 

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

с чл.14, ал.1  от  ЗОС и  чл.21  от НРПУРОИ  в Община Ардино, открива процедура за 



провеждане на търг с явно  наддаване за отдаване под наем на  имот  частна  общинска 

собственост, както следва:   

 1. Павилион – кафе  с площ 45.00 кв.м., находящ се в гр.Ардино, ул.”Бели 

брези”, имот частна общинска собственост , Акт № 1081 от  30.05.2012 година. 

 Начална месечна наемна цена  за обект по т.2 –  166.50 лв., без ДДС; 

 Депозит в размер на  599.40 лв., с ДДС, 3 /три/ месечни наемни вноски от 

първоначална обявената месечна наемна цена се внася в касата на община 

Ардино, в срок до деня, предхождащ провеждането на търга; 

 Предназначение: / търговска дейност/ 

 II. Общински съвет – Ардино, на основание чл.17, ал.2 от НРПУРОИ в Община 

Ардино, упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за наем със 

спечелилите търга. 

Участвали в гласуването 22 общински съветници, от които „ЗА” – 22. 

==========   

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 264 
 I.Общински съвет – Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка 

с чл.14, ал1  от  ЗОС и чл.21  от НРПУРОИ  в Община Ардино, открива процедура за 

провеждане на търг с явно  наддаване за отдаване под наем на част от имот, частна  

общинска собственост, както следва:   

 1. Общинско нежилищно помещение –търговски обект №8, находящ се на първи 

етаж в сградата на Общинска автогара –  Ардино, кв.26 по ПУП на града, част от имот 

частна общинска собственост /Акт №1074 от 30.05.2012 г./, с площ 17.50 кв.м., с 

предназначение: за развиване на търговска дейност,  месечна наемна цена : 57.75лв., без 

ДДС. 

 II. Общински съвет – Ардино, на основание чл.17, ал.2 от НРПУРОИ в Община 

Ардино, упълномощава Кмета на Общината да сключи договора за наем със 

спечелилия търга. 

Участвали в гласуването 22 общински съветници, от които „ЗА” – 22. 

==========   

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 265 

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА  Общински съвет – Ардино, реши: 

 І. На основание чл.5, ал.1 от ПМС № 212/02.09.2008 предлага за учебната 

2017/2018 г.  в  списъка със “защитените училища” от община Ардино да бъдат 

включени ОУ”А.С.Макаренко” с.Боровица и ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Горно 

Прахово.   

ІІ.На основание чл.5, ал.2 от ПМС № 212/02.09.2008 възлага на Кмета на 

Община Ардино до 30.06.2017 г. да внесе мотивирано предложение в Министерството 

на образованието и науката, като се приложи  становище на Началника на Регионалния 

инспекторат по образование – гр. Кърджали за включване на ОУ”А.С.Макаренко” 

с.Боровица и ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Горно Прахово в  списъка със 

“защитените училища” за учебната 2017/2018 г.    

Участвали в гласуването 22 общински съветници, от които „ЗА” – 22. 

==========   

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 266 

 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 2016 година, съгласно 

приложения, представени от председателите на народните читалища на територията на 

община Ардино. 



ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 17, ПРОТИВ – 4, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 267 

 Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.2 от  Закона за местното 

самоуправление и местната администрация одобрява предложената от Кмета на 

Общината промяна в Структурата на общинската администрация и дейностите към нея 

за разкриване на допълнителен щат в отдел „Стопанска и икономическа политика”  за 

длъжност „управител на общинска автогара”. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 22, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 268 

 Общински съвет – Ардино предлага да се отпусне еднократна финансова помощ 

на следните лица: 

1.Билгин Мехмед Ахмед в размер на 200 лв. 

2.Йълдъз Ферад Али в размер на 150 лв. 

3.Найден Тодоров Пашов от гр.Ардино в размер на 100 лв. 

4.Мюмюне Елмаз Хасан от гр.Ардино в размер на 50 лв. 

5.Гьонюл Гюрсел Хасан от гр.Ардино в размер на 50 лв. 

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

7.Айлин Самиева Мехмедова от гр.Ардино в размер на 50 лв. 

8.Елиф Назъмова Хасанова от гр.Ардино в размер на 50 лв. 

9.Къймет Ахмедова Османова от гр.Ардино в размер на 50 лв. 

10.Росица Илиева Славчева от гр.Ардино в размер на 50 лв. 

11.Юсеин Хасанов Еминов от гр.Ардино в размер на 50 лв. 

12.Неджмитин Яшар Емин от гр.Ардино в размер на 50 лв 

13.Сабрие Али Мустафа от гр.Ардино в размер на 50 лв. 

14.Надие Ремзиева Узунова от с.Бистроглед в размер на 50 лв. 

15.Атие Мурадова Джигова от с.Бистроглед в размер на 50 лв. 

16.Зелиха Руфад Ахмед от с.Бистроглед в размер на 50 лв. 

17.Неврие Фахри Мустафа от с.Бистроглед в размер на 50 лв. 

18.Джанан Кадир Ридван от с.Брезен в размер на 50 лв. 

19.Кязим Мюмюн Мюмюн от с.Долно Прахово в размер на 50 лв. 

20.Гюнер Ахмед Кенан от с.Бял Извор в размер на 50 лв. 

21.Байрям Хасанов Агов от с.Жълтуша в размер на 50 лв. 

22.Сали Мустафа Дурмуш от с.Горно Прахово в размер на 40 лв. 

23.Ниязи Рамаданд Юсеин от с.Башево м размер на 40 лв. 

24.Хорие Ахмед Мехмед от с.Светулка в размер на 40 лв. 

25.Иляз Мехмедали Дурмуш от с.Правдолюб в размер на 40 лв. 

26.Зюлфие Емин Зинел от сд.Правдолюб в размер на 40 лв. 

27.Севдие Садула Фейзула от с.Ябълковец в размер на 40 лв. 

28.Сабрие Апти Мюмюн от с.Правдолюб в размер на 40 лв. 

29.Минназ Мехмедали Дурмуш от с.Ябълковец в размер на 40 лв. 

30.Емине Ибрямова Алиева от гр.Ардино в размер на 40 лв. 

31.Гюлчан Мустафов Алиев от гр.Ардино в размер на 40 лв. 

32.Надка Стоянова Куртева от гр.Ардино в размер на 40 лв. 

Участвали в гласуването 22 общински съветници, от които „ЗА” – 22. 

==========   

Вярно с оригивала при ОбС-Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик:Н.Зюлкерова      /С.Байрям/ 

 



 


