
 

  

 
ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 32 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО,Ь ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ НА 06.03.2019 ГОДИНА 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 492 

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, чл. 7, ал.2, т. 2, ал.3, 4, 5, 6, 7 и 8 от Наредба № 1 от 

22 януари 2016 година за прилагане на 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., Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР 

№ РД 50-198/29.11.2016 г., и  Заповед № РД 09-110/08.02.2019 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 

2019 година, Общински съвет – Ардино реши: 

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

и без разноски, платим на предявяване в полза на ДФЗ в размер на 53 316,60 лв. (петдесет и три 

хиляди триста и шестнадесет лева и 60 ст.) за обезпечаване на 60 % от авансово плащане за 

2019 година, заявена от СНЦ „МИГ Ардино – Джебел 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., Споразумение за изпълнение на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие №РД 50-198/29.11.2016 г. и Заповед № РД 

09-110/08.02.2019 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 и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” за 2019 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 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., Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР №РД 50-198/29.11.2016 г. и 

Заповед № РД 09-110/08.02.2019 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 и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” за 

календарната 2019 г.и да ги представи пред ДФЗ. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 493 

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

администрация, във връзка с чл.12, ал.4, т.1 от Закона за културното наследство и действащия 

Общ устройствен план на община Ардино, одобрен с Решение № 319/24.11.2017 г. на ОбС – 

Ардино, Общински съвет - Ардино дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на община 

Ардино на Архитектурна недвижима културна ценност  „Късноантична и средновековна 

крепост” при устието на р. Боровица, землището на с. Дойранци, община Ардино, област 

Кърджали (Поземлен имот с идентификатор  21806.1.124) за срок от 10 години с Решение на 

Министерски съвет на Република България за осъществяване на дейности, свързани с 

опазването и представянето на културни ценности. 

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

факс 45 68; е-mail:obs_ardino@abv.bg 



 2. Възлага на кмета на община Ардино да предприеме необходимите действия за 

провеждане и финализиране на процедурата за предоставяне на безвъзмездно управление по 

реда на чл.12, ал.4, т.1 от Закона за културното наследство върху описания в т.1 имот и при 

приемане на решение на Министерски съвет, да сключи въз основа на него договор с 

министъра на културата или оправомощено от него лице. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 

   Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 494 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.15 от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие 

„Център за услуги в домашна среда”, във връзка с реализацията на проект „Подкрепа за 

социално включване на лица от уязвими групи в община Ардино чрез социално 

предприемачество”, финансиран с Договор № BG05М9ОP001-2.010-0136-C01 по ОП „Развитие 

на човешките ресурси” 2014-2020 г., Общински съвет – Ардино актуализира цените и допълва 

списъка с изработените стоки и предоставяните услуги, както следва: 

 

№ по 

ред 
Наименование на стоката/услугата Мярка 

Цена, лв. с 

ДДС 

 РЪЧНО ИЗРАБОТЕНИ ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВО   

1 Кашпи бр. 10,00 лв. 

2 Сувенири бр. 10,00 лв. 

3 Детски играчки бр. 10,00 лв. 

4 Кошчета за смет бр. 8,00 лв. 

5. Къщичка за птички бр. 20,00 лв. 

6. Моливник бр. 5,00 лв 

7.  Цветарник бр. 15,00 лв. 

8. Купа бр. 5,00 лв 

    

 РЪЧНО ИЗРАБОТЕНИ ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ   

1 Пано бр. 5,00 лв. 

2 Чорапи бр. 4,00 лв. 

3 Терлици бр. 3,00 лв. 

4 Шапки бр. 5,00 лв. 

5 Шалове бр. 5,00 лв. 

6 Декоративни възглавнички бр. 6,00 лв. 

7 Пазарски чанти бр. 2,00 лв. 

8 Артчанти бр. 10,00 лв. 

9 Калъфки бр. 2,00 лв. 

10. Игленик бр. 2,00 лв. 

11. Престилка бр. 4,00 лв. 

    

 РЪЧНО ИЗРАБОТЕНИ ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ   

1 

Подаръчни кутии 

- Малки 

- Големи 

 

бр. 

бр. 

 

1,00 лв. 

2,00 лв. 

2 Диадеми бр. 2,50 лв. 

3 Фиби бр. 1,50 лв. 

4 Ключодържатели бр. 2,00 лв. 

5 Моливник бр. 3,00 лв. 

6 Ваза бр. 3,00 лв. 

7 Сувенири - висулки бр. 10,00 лв. 

8 Чанти от филц хартия бр. 5,00 лв. 



9 

Подаръчни торбички 

- Малки 

- Големи 

 

бр. 

бр. 

 

1,00 лв. 

2,00 лв. 

10 Свещник бр. 3,00 лв. 

11 Картички от квилинг бр. 3,00 лв. 

12 Венец  бр. 10,00 лв. 

13 Пано от шишарки бр. 10,00 лв 

14 Пано от филц бр. 7,00 лв. 

15 Рамка за снимка бр. 3,00 лв. 

    

 КУХНЯ   

1 Баклава 
Тава с диаметър-40 

см 
35,00 лв. 

2 Къпана баница 
Тава с диаметър-40 

см 
35,00 лв. 

3 Сарми кг. 8,00 лв. 

4 Домашна торта бр. 25,00 лв. 

5 Фунийки с крем бр. 0,50 лв. 

6 Дребни сладки кг. 12,00 лв. 

7 Кекс бр. 7,00 лв. 

    

 УСЛУГИ ОТ ОБЩ РАБОТНИК   

1 Цепене на дърва куб. 8,00 лв. 

2 Изкопаване на градини 50 кв.м. 20,00 лв. 

3 Чистене на комин бр. 20,00 лв. 

4 
Услуги в дома /пренасяне на покъщнина, товаро-

разтоварни работи/ 
еднократно 20,00 лв. 

5 Ремонтни работи в дома на ден 20,00 лв. 

    

 СЪБИРАНЕ, ОТПАДЪЦИ РАЗДЕЛНО   

1 Продажба на хартия кг. 0,03 лв. 

 

 2.Приходите по ал.1 да се събират от Касиер – домакина на общинското предприятие и 

да се внасят в общинския бюджет. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 495 

 Общински съвет - Ардино да изменя и допълва Решение № 476/31.01.2019 г., както 

следва: 

 1.На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Ардино приема решение 

община Ардино, област Кърджали, да кандидатства самостоятелно по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по ОП „Развитие на човешките ресурси“; 

 2.Упълномощава кмета на община Ардино да организира дейностите по изготвянето и 

внасянето на проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г,. 

по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-

2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”; 

 3.Предоставянето на здравно-социалните услуги да се извършва чрез създадения с 

Решение № 94 от 09.05.2012 год.  на Общински съвет – Ардино „Център за услуги в домашна 

среда“. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 496 



 Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл.3, ал.2 от Наредбата за за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общински жилища, условия и ред за установяване 

на жилищни нужди и настаняване под наем, както следва: 

І. Жилища за отдаване под наем, в т.ч. и жилища за настаняване на лица по чл.43, ал.2 

от ЗОС, както следва: 

град Ардино, ул.”Бели брези” 

  

 1.Блок № 1 на ОбС     -  1   брой 

 2.Блок № 2 на ОбС     -  2   броя 

 3.Блок № 3 на ОбС     -  1   брой 

 4.Блок “40-те апартамента”    -  2   броя 

град Ардино, ул.”София” 

 

 1.Къща на ул.”София” № 11    -  2  броя 

град Ардино, ул.”Пирин” 

  

 1.Блок “Ела-1”      -  1 брой 

 2.Къща на ул.”Пирин” № 4    -  1 брой 

град Ардино, ул.”Арда” 

 

1.Къща на ул.”Арда” № 1    -  1 брой 

град Ардино, ул.”Оборище” 

 

 1.Къща на ул.”Оборище” № 11   -  6 броя 

град Ардино, ул.”Чинар” 

 

 1.Бивше общежитие на СУ”В.Левски”  -   1 брой 

град Ардино, ул.”Родопи” 
 

 1.Къща на ул.”Родопи” 8    - 4 броя 

град Ардино, ул.”Орлови скали” № 6, № 8 
 1.Общежитие № 1     - 35 броя 

 2.Общежитие № 2     - 25 броя 

По селата 

 

 1. Здравна служба - с. Боровица   -   2 броя 

2.Сграда бивша поща с.Боровица   -   2 броя 

 3.Сграда на здравна служба - с.Бял Извор  -   1 брой 

4. Административна сграда - кв.Диамандово -   1 брой 

5.Родопска къща - с.Долно Прахово  -   4 броя 

         6. Сграда на детска градина - с.Долно Прахово -   1 брой 

         7.Жилищен блок - с.Ленище    -   1 брой 

         8.Жилищен блок № 2 - с.Млечино   -   1 брой 

         9.Родопска къща - с.Падина    -   1 брой 

 ІІ.За продажба се обявяват жилищата по блокове и родопски къщи на тези наематели, 

които са настанени по административен ред, редовно плащат наемите си и отговарят на 

условията за покупка на общински жилища и са подали заявления за закупуването им. 

 ІІІ.Ведомствени жилища – не се определят. 

 ІV.Резервни жилища се определят  ап. 11 ет. 3 в бл.” 40 – те апартамента”  на ул. “Бели 

брези” № 41. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 497 



1. Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 28, 

т. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища и 

условия и ред за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем, дава  съгласие за 

продажба на общинско жилище от общински жилищен имот, находящ в град Ардино, ул. „Бели 

брези”, №2,, актуван с акт за частна общинска собственост № 78 от 04.09.1998 г.,  на наемателя 

Шенол Сафет Мехмед, настанен в него по административен ред. 

2. Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 28, 

т. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища и 

условия и ред за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем, дава  съгласие за 

продажба на общинско жилище от общински жилищен имот, находящ в град Ардино, ул. „Бели 

брези”, №2,, актуван с акт за частна общинска собственост № 78 от 04.09.1998 г.,  на наемателя 

Хусние Мюмюн Кадир, настанена в него по административен ред. 

3. Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 28, 

т. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища и 

условия и ред за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем, дава  съгласие за 

продажба на общинско жилище от общински жилищен имот, находящ в град Ардино, ул. „Бели 

брези”, №2,, актуван с акт за частна общинска собственост № 78 от 04.09.1998 г.,  на наемателя 

Гюрай Ахмед Бекир, настанен в него по административен ред. 

4. Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 28, 

т. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища и 

условия и ред за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем, дава  съгласие за 

продажба на общинско жилище от общински жилищен имот, находящ в град Ардино, ул. „Бели 

брези”, №2,, актуван с акт за частна общинска собственост № 78 от 04.09.1998 г.,  на наемателя 

Гюнер Ахмед Бекир, настанен в него по административен ред. 

5.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 право на собственост и да сключи договорите за 

покупко - продажба.  

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е Н  И  Е   № 498 

 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 части от имоти   частна  

общинска собственост, както следва:   

 1.Общинско нежилищно помещение – бистро,  находящо се на Общински пазар –  

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

№165 от 24.02.2000г./, с площ 24.00 кв.м., с предназначение: за развиване на търговска дейност, 

за срок от 3 /три/ години,  първоначална месечна наемна цена - 96.00лв., без ДДС. 

2. Общинско нежилищно помещение –  магазин за промишлени стоки, находящ се на 

Общински пазар –  Ардино, сектор”А”, 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 предназначение: за развиване на 

търговска дейност, за срок от 3 /три/ години, първоначална месечна наемна цена - 39.60лв., без 

ДДС. 

 II. Общински съвет – град Ардино, на основание чл.17, ал.2 и  чл.22, ал.2 от НРПУРОИ 

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

спечелилите търга. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 499 

 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   Договори за 

наем на общински нежилищни помещения за срок от една /1/ година, считано от  01.03.2019 

год. до 28.02.2020 год. на наемателите, както следва:  



 1. Договор №2/01.03.2010 год. за наем на общинско нежилищно помещение – част от 

имот частна общинска собственост, помещение 210.00 кв.м., находящо се в сградата  

на бивша детска градина с.Падина, общ.Ардино /Акт за частна общинска собственост №820/ 

20.01.2010 год./, предназначение: за стопанска дейност, с наемател Сашо Росенов Бабачев, при 

месечна наемна цена 130.00 лв., без ДДС.  

 2. Договор №3/01.03.2011 год. за наем на общинско нежилищно помещение – част от 

имот публична общинска собственост – помещения от първия етаж на бивша ПГ „Христо 

Смирненски” гр.Ардино с обща площ 257.00 кв.м. /Акт за публична общинска собственост 

№737/26.06.2009 год./, предназначение: за производствена дейност, с наемател „Вени стил” 

ООД, управител Веселин Кирилов Славчев, при месечна наемна цена 462.25 лв., без ДДС. 

 3. Договор №5/11.02.2013 год. за наем на общинско нежилищно помещение – част от 

имот публична общинска собственост, помещение 26.00 кв.м., находящо се в сградата на 

читалище с.Горно прахово, общ.Ардино /Акт за публична общинска собственост №99/ 

13.11.1998 год./, предназначение: за търговска дейност, с наемател Касим Хакиф Местан, при 

месечна наемна цена 39.00 лв., без ДДС. 

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

съответните Анекси. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 500 

 1.Общински съвет –Ардино на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 16в, ал. 1  от 

Наредба №2 от 15.03.2002 година за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и 

за осъществяване обществени превози на пътници с автобуси, възлага превозите по 

автобусните линии, както следва: 

 2.Автобусна линия Ардино – Русалско от утвърдената Общинска транспортна схема с 

часове на тръгване 14:00 - 07:30  часа за срок от пет години  на ЕТ „Яйля – Орхан Емин”, с 

управител Орхан Емин. 

Автобусна линия Кърджали - Русалско от утвърдената Областна транспортна схема с часове на 

тръгване 16:00 - 07:30  часа за срок от пет години  на ЕТ „Яйля – Орхан Емин”, с управител 

Орхан Емин. 

 3.Автобусна линия Кърджали – Голобрад от утвърдената Областна транспортна схема с 

часове на тръгване 12:30 - 07:30  часа за срок от пет години  на ЕТ „АРДА – ГЮРСЕЛ 

ХАЙРУЛА”, с управител Гюрсел Хайрула. 

 4.Автобусна линия Ардино – Ахрянско от утвърдената Общинска транспортна схема с 

часове на тръгване 08:00 - 09:00  часа за срок от пет години  на ЕТ „Ромел – Стефан Хаджиев”, 

с управител Стефан Хаджиев. 

 5.Автобусна линия Ардино – Еньовче от утвърдената Общинска транспортна схема с 

часове на тръгване 17:10 - 07:00  часа за срок от пет години  на ЕТ „Ромел – Стефан Хаджиев”, 

с управител Стефан Хаджиев. 

 6.Автобусна линия Ардино – Кроячево от утвърдената Общинска транспортна схема с 

часове на тръгване 14:00 - 14:30  часа за срок от пет години  на на ЕТ „Ромел – Стефан 

Хаджиев”, с управител Стефан Хаджиев. 

  7.Автобусна линия Ардино – Ахрянско от утвърдената Общинска транспортна схема с 

часове на тръгване 15:00 - 16:00  часа за срок от пет години  на ЕТ „Ромел – Стефан Хаджиев”, 

с управител Стефан Хаджиев. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 501 

 Общински съвет – Ардино предлага да се отпусне  еднократна финансова помощ на: 

 1.Фахми Ахмедов Османов от с.Горно Прахово в размер на 200 лв. 

 2.Фиклет Ахмед Караахмед от с.Бял Извор в размер на 100 лв. 

 3.Шадие Байрям Мехмед от с.Правдолюб вд размер на 100 лв. 

 4.Юммю Ахмед Мурад от с.Сухово в размер на 100 лв. 

 5.Илхан Реджеб Мурад от с.Сухово в размер на 100 лв. 

 6.Кадрие Мехмед Байрам от с.Голобрад в размер на 100 лв. 



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

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

 9.Атие Мурадова Джилова от с.Бистроглед в размер на 50 лв. 

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

 11.Гюлтен Мехмед хасан от гр.Ардино в размер на 50 лв. 

 12.Гюлнар Нуридинова Салиева от гр.Ардино в размер на 50 лв. 

 13.Къймет Ахмедова Акалиева от гр.Ардино в размер на 50 лв. 

 14.Нериман Рамадан Ахмед от с.Бял Извор в размер на 50 лв. 

 15.Исмет Джевдет Бекир от с.Долно Прахово в размер на 50 лв. 

 16.Хафизе Халимова Османова от с.Ябълковец в размер на 50 лв. 

 17.Фирдес Назиф Балджъ от с.Светулка в размер на 50 лв. 

 18.Хорие Ахмед Мехмед от с.Светулка размер на 50 лв. 

 19.Юмюгюл Мехмедова Ахмедова от гр.Ардино в размер на 50 лв. 

 20.Мохамед Мюмюн Али от с.Бял Извор в размер на 50 лв. 

 21.Исмет Сабри Осман от с.Бял Извор в размер на 50 лв. 

 22.Байрам Шабанов Чаушев от гр.Ардино в размер на 50 лв. 

 23.Филиз Руфат Мехмед от с.Сухово в размер на 50 лв. 

 24.Севинч Нуридинова Салиева от гр.Ардино в размер на 50 лв. 

 25.Кериме Фикретова Мурадова от гр.Ардино в размер на 50 лв. 

 26.Селминаз Сефер Мустафа от гр.Ардино в размер на 50 лв. 

 27.Реджеб Мехмед Махмуд от с.Горно Прахово в размер на 40 лв. 

 28.Реджеп Байрам Мурад от с.Сухово в размер на 40 лв. 

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

 30.Исмет Сабри Осман от с.Бял Извор в размер на 40 лв. 

 31.Реджеб Рамадан Али от с.Горно Прахово в размер на 40 лв. 

 32.Сунай Яшар Мюмюн от с.Синчец в размер на 40 лв. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик:Н.Зюлкерова      /С.Байрям/ 

 

  

 

 

 

 

 


