
  
 

 

ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 37 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ НА 23.09.2015 ГОДИНА 

Р  Е Ш  Е  Н  И  Е    № 565 

 1.Общински съвет – Ардино на основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА избира Изет 

Изет Шабан – заместник кмет на общината за временно изпълняващ длъжността кмет 

на общината за срок от 24.09.2015 година до полагане на клетва от новоизбрания кмет 

на община Ардино. 

 2.Общински съвет – Ардино на основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА избира 

временно изпълняващи длъжността кмет на кметство, за срок от 24.09.2015 г. до 

полагане на клетва от новоизбраните кметове, както следва: 

 

№ по 

ред 

Кметство Име, презиме и фамилия 

1. С.Ахрянско Реджеб Хазимов Салиев 

2. С.Башево Сами Мюмюн Емин 

3. С.Богатино Нериман Шабан Мехмед 

4. С.Брезен Али Шабан Рамадан 

5. С.Бял Извор Ервин Неджатин Солак 

6. С.Гърбище Осман Кязим Мухарем 

7. С.Долно Прахово Ръфкъ Фикрет Мюмюн 

8. С.Ленище Айнур Мюмюнова Халилова 

9. С.Светулка Фаик Себахтин Джебеджи 

10. С.Синчец Мустафа Хълми Мустафа 

11. С.Чубрика Рафет Али Али 

12. С.Ябълковец Хазим Расимов Рюстемов 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 15, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 566 
 Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.6 и 12 от ЗМСМА и 

съгласно чл.67, ал.6 и чл.83, ал.2 от ЗПФ и § 122 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за публичните финанси и чл.28, ал.2 от Наредба за условията и 

реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 

Ардино приема Бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 година на постъпленията от 

местни приходи и на раз;ходите за местни дейности на Община Ардино. 

Участвали в гласуването 15 общински съветници, от които „ЗА” – 15. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 567 
 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.49 от Наредба за реда за създаване, 

съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от 

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

факс 45 68; е-mail:obs_ardino@abv.bg 



индивидуални средства за защита, във връзка с чл.9, ал.3 от Закона за защита при 

бедствия, Общински съвет – Ардино актуализира и преструктурира съдържанието на 

Плана за защита при бедствия на община Ардино с обособени раздели и логистична 

схема за предоставянето на индивидуалните средства за защита на населението при 

необходимост. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 15, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 568 
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 за 2015 година 

програма за управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен 

фонд – частна общинска собственост, като включва  в списъка  земеделски имоти, 

както следва: 

№ 
по 
ред Землище Масив Имот площ /дка 

Начин на трайно 
ползване 

1 Ардино 011 328 3,148 нива 

2 Ардино 011 329 0,704 нива 

3 Ардино 011 330 0,990 изост.нива 

4 Ардино 012 491 0,573 нива 

5 Ардино 012 511 0,854 нива 

6 Богатино 000 610 4,826 нива 

7 Богатино 000 612 3,876 ливада 

8 Бял извор 011 482 3,130 ливада 

9 Искра 000 330 3,991 ливада 

10 Левци 000 320 1,547 нива 

11 Левци 000 321 8,717 нива 

12 Левци 000 322 3,381 нива 

13 Млечино 001 426 4,121 ливада 

14 Млечино 001 628 15,533 нива 

15 Млечино 001 660 7,105 нива 

16 Падина 010 507 5,423 нива 

17 Падина 010 511 0,690 др.тр.насаждения 

18 Светулка 010 681 3,568 нива 

19 Светулка 010 683 3,711 изост.нива 

20 Светулка 010 927 3,888 нива 

21 Седларци 010 211 0,969 ливада 

Участвали в гласуването 15 общински съветници, от които „ЗА” – 15. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 569 
 I.Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1,т.8  от ЗМСМА, във връзка 

с чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.42, ал.1 от НРПУРОИ на 

Община Ардино открива процедура за продажба на земеделска земя от общинския 

поземлен фонд, частна общинска собственост, както следва: 

 

              

1 Ардино 011 209 0,839 ливада 
№2272/22.07.2015 
г. 

2 Ардино 011 837 0,949 изост. орна №2273/22.07.2015 



земя г. 

3 Ардино 012 103 0,797 нива 
№2274/22.07.2015 
г. 

4 Ахрянско 000 921 6,021 нива 
№2275/22.07.2015 
г. 

5 Ахрянско 000 922 0,887 ливада 
№2365/17.09.2015 
г. 

6 Боровица 000 498 10,552 нива 
№2303/24.08.2015 
г. 

7 Боровица 000 519 1,521 нива 
№2304/24.08.2015 
г. 

8 Боровица 000 578 1,438 нива 
№2305/24.08.2015 
г. 

9 Боровица 000 579 3,288 нива 
№2306/24.08.2015 
г. 

10 Боровица 000 807 2,825 ливада 
№2307/24.08.2015 
г. 

11 Брезен 000 358 1,967 нива 
№2308/24.08.2015 
г. 

12 Брезен 000 364 18,905 нива 
№2309/24.08.2015 
г. 

13 Бял извор 011 096 1,628 ливада 
№2310/24.08.2015 
г. 

14 Бял извор 011 378 1,271 нива 
№2079/13.12.2013 
г. 

15 Бял извор 011 384 0,904 нива 
№2311/24.08.2015 
г. 

16 Бял извор 011 595 12,411 нива 
№2312/24.08.2015 
г. 

17 Бял извор 013 038 13,806 нива 
№2313/24.08.2015 
г. 

18 Бял извор 013 053 4,533 нива 
№2314/24.08.2015 
г. 

19 Бял извор 013 261 6,635 нива 
№2315/24.08.2015 
г. 

20 Бял извор 013 350 1,312 нива 
№2316/24.08.2015 
г. 

21 Бял извор 013 367 0,507 нива 
№2317/24.08.2015 
г. 

22 Бял извор 013 389 0,954 нива 
№2318/31.08.2015 
г. 

23 Бял извор 013 407 0,666 нива 
№2319/31.08.2015 
г. 

24 Бял извор 013 408 2,473 нива 
№2320/31.08.2015 
г. 

25 Бял извор 013 410 0,623 нива 
№2321/31.08.2015 
г. 

26 Бял извор 013 423 1,101 ливада 
№2322/31.08.2015 
г. 



27 Бял извор 013 519 2,145 нива 
№2323/31.08.2015 
г. 

28 Бял извор 013 588 7,824 нива 
№2324/31.08.2015 
г. 

29 Бял извор 016 023 2,050 нива 
№2325/31.08.2015 
г. 

30 Бял извор 017 009 1,078 ливада 
№2326/31.08.2015 
г. 

31 Бял извор 017 106 0,329 нива 
№2327/31.08.2015 
г. 

32 Главник 010 503 1,394 ливада 
№2328/31.08.2015 
г. 

33 Голобрад 000 034 4,529 нива 
№2329/31.08.2015 
г. 

34 Горно прахово 002 735 2,614 нива 
№2330/31.08.2015 
г. 

35 Горно прахово 002 741 1,914 нива 
№2331/31.08.2015 
г. 

36 Горно прахово 002 774 6,072 нива 
№2332/31.08.2015 
г. 

37 Горно прахово 003 808 1,330 нива 
№2333/01.09.2015 
г. 

38 Горно прахово 003 809 1,418 нива 
№2334/01.09.2015 
г. 

39 Горно прахово 003 845 2,009 ливада 
№2335/01.09.2015 
г. 

40 Горно прахово 003 846 2,713 ливада 
№2336/01.09.2015 
г. 

41 Горно прахово 003 847 2,891 ливада 
№2337/01.09.2015 
г. 

42 Горно прахово 003 854 1,648 нива 
№2338/01.09.2015 
г. 

43 Горно прахово 003 861 4,088 ливада 
№2339/01.09.2015 
г. 

44 Гърбище 010 101 2,251 нива 
№2347/03.09.2015 
г. 

45 Гърбище 010 117 1,840 нива 
№2348/03.09.2015 
г. 

46 Гърбище 010 182 2,027 изост. нива 
№2349/03.09.2015 
г. 

47 Гърбище 010 572 3,579 изост. нива 
№2350/03.09.2015 
г. 

48 Гърбище 010 577 2,768 нива 
№2351/03.09.2015 
г. 

49 Дедино 000 602 3,856 ливада 
№2352/03.09.2015 
г. 

50 Дедино 000 606 0,583 ливада 
№2353/03.09.2015 
г. 

51 Дедино 000 607 2,083 ливада №2354/03.09.2015 



г. 

52 Дедино 000 615 6,472 ливада 
№1139/18.07.2012 
г. 

53 Дядовци 011 095 0,631 ливада 
№2355/03.09.2015 
г. 

54 Дядовци 012 080 2,237 ливада 
№2359/03.09.2015 
г. 

55 Дядовци 012 268 2,747 нива 
№2345/01.09.2015 
г. 

56 Дядовци 012 351 1,753 нива 
№2356/03.09.2015 
г. 

57 Дядовци 012 429 0,564 нива 
№2357/03.09.2015 
г. 

58 Дядовци 012 430 0,690 нива 
№2358/03.09.2015 
г. 

59 Дядовци 012 595 0,392 ест. ливада 
№2346/01.09.2015 
г. 

60 Дядовци 012 597 0,873 ест. ливада 
№2344/01.09.2015 
г. 

61 Жълтуша 010 160 8,184 нива 
№2360/03.09.2015 
г. 

62 Жълтуша 020 177 1,000 нива 
№2361/03.09.2015 
г. 

63 Жълтуша 020 179 0,415 нива 
№2340/01.09.2015 
г. 

64 Жълтуша 020 262 0,617 ливада 
№2341/01.09.2015 
г. 

65 Жълтуша 020 302 1,924 ливада 
№2342/01.09.2015 
г. 

66 Жълтуша 021 026 0,226 нива 
№2343/01.09.2015 
г. 

67 Китница 000 003 1,800 нива 
№2362/14.09.2015 
г. 

68 Китница 000 179 1,617 Нива 
№2144/14.03.2014 
г. 

69 Китница 000 214 0,327 нива 
№2145/14.03.2014 
г. 

70 Китница 000 262 1,097 нива 
№2363/14.09.2015 
г. 

71 Китница 000 263 1,392 ливада 
№2364/14.09.2015 
г. 

72 Ленище 000 340 3,719 нива 
№2124/13.03.2014 
г. 

73 Ленище 000 355 5,289 изост. нива  
№2125/13.03.2014 
г. 

74 Любино 000 097 0,881 ливада 
№2366/17.09.2015 
г. 

75 Любино 000 098 0,881 ливада 
№2367/17.09.2015 
г. 



76 Падина 010 703 2,021 нива 
№2146/14.03.2014 
г. 

77 Светулка 010 531 3,503 ливада 
№2368/17.09.2015 
г. 

78 Синчец 000 737 1,597 нива 
№2168/14.03.2014 
г. 

79 Синчец 001 315 0,81 ливада 
№2369/17.09.2015 
г. 

80 Срънско 000 206 4,382 нива 
№2169/14.03.2014 
г. 

81 Стар читар 000 136 3,500 ливада 
№2370/17.09.2015 
г. 

82 Хромица 000 722 13,411 нива 
№1136/27.06.2012 
г. 

 

II.Упълномощава Кмета на Община Ардино да възложи на лицензиран оценител 

изготвянето на оценка на имотите по т.I . 

Участвали в гласуването 15 общински съветници, от които „ЗА” – 15. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 570 
 1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.3 от НРПУРОИ 

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

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

считано от 15.10.2015 год. до 15.10.2016год., както следва:  

 -Договор №18/15.10.2009год. за наем на общинско нежилищно помещение – 

Бюфет за закуски, находящо се в сградата на СОУ”Васил Левски” град Ардино, част от 

имот публична общинска собственост /Акт №64 от 17.06.1998г./, с площ 34.00 кв.м., с 

наемател Тамара Бойканова Юручева, с предназначение: за развиване на търговска 

дейност, при месечна наемна цена : 91.80лв., без ДДС. 

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

сключи Анекс към договора за наем. 

Участвали в гласуването 15 общински съветници, от които „ЗА” – 15. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 571 
 І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.102,ал.2 от НРПУРОИ в Община 

Ардино, Общински съвет – Ардино приема пазарните оценки на посочените земеделски 

имоти, определени от лицензиран оценител и ги обявява за първоначална тръжна цена 

за продажба, както следва: 

 1. Земеделска земя – Имот №011414 с площ 1.772 дка /едно цяло седемстотин 

седемдесет и две хилядни/. Намиращ се в землището на град Ардино, местността 

“Ямач”, с ЕКАТТЕ 00607, община Ардино – ливада; осма категория. Граници на имота: 

Имот №011823 /ливада/ на насл. на Ибрям Юсеинов Ханджиев; имот №011415 /пасище, 

мера/ на Община Ардино; имот №011417 /нива/ на Община Ардино; имот №011418 

/нива/ на Община Ардино; имот №011413 /пасище, мера/ на Община Ардино. Актуван с 

Акт за частна общинска собственост №2068 от 12.12.2013 година. При първоначална 

тръжна цена  501.00 /петстотин и един/ лв. 

 2. Земеделска земя – Имот №012316 с площ 1.262 дка /едно цяло двеста 

шестдесет и две хилядни/. Намиращ се в землището на град Ардино, местността 

“Тозлук”, с ЕКАТТЕ 00607, община Ардино – изоставена нива; девета категория. 

Граници на имота: Имот №012325 /полски път/ на Община Ардино; имот №012315 



/пасище с храсти/ на Община Ардино; имот №013064 /иглолистна гора/ на МЗГ-

Държавно лесничейство; имот №012538 /нива/ на Сакиб Фета Халибрям и др. Актуван 

с Акт за частна общинска собственост №2063 от 12.12.2013 година. При първоначална 

тръжна цена  343.00 /триста четиридесет и три/ лв. 

 3. Земеделска земя – Имот №012320 с площ 4.382 дка /четири цяло триста 

осемдесет и две хилядни/. Намиращ се в землището на град Ардино, местността 

“Тозлук” с ЕКАТТЕ 00607, община Ардино – ливада; девета категория. Върху имота 

има следните ограничения: 11 Електропровод 20 кV. На 10 м. от двете страни до 

крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят 

сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Граници на имота: Имот 

№012553 /пасище с храсти/ на Община Ардино; имот №012318 /др. селищна територия/ 

на Община Ардино; имот №012541 /нива/ на Сакиб Фета Халибрям; имот №012319 

/ливада/ на Община Ардино. Актуван с Акт за частна общинска собственост №1054 от 

15.05.2012 година. При първоначална тръжна цена  1 262.00 /хиляда двеста шестдесет и 

два/ лв. 

 4. Земеделска земя – Имот №012529 с площ 0.380 дка /нула цяло триста и 

осемдесет хилядни/. Намиращ се в землището на град Ардино, местността “Тозлук”, с 

ЕКАТТЕ 00607, община Ардино – ливада; девета категория. Граници на имота: Имот 

№012528 /ливада/ на насл. на Наид Алиев Кьоров; имот №012520 /др. селищна тер./ на 

Община Ардино; имот №012335 /дере, овраг, яма/ на Община Ардино. Актуван с Акт за 

частна общинска собственост №1281 от 19.06.2013 година. При първоначална тръжна 

цена 107.00 /сто и седем/ лв. 

 5. Земеделска земя – Имот №012537 с площ 0.349 дка /нула цяло триста 

четиридесет и девет хилядни/.  Намиращ се в землището на град Ардино, местността 

“Тозлук”, с ЕКАТТЕ 00607, община Ардино – нива; девета категория. Граници на 

имота: Имот №012538 /нива/ на Сакиб Фета Халибрям и др.; имот №013064 

/иглолистна гора/ на МЗГ-Държавно лесничейство; имот №012536 /нива/ на Сакиб Фета 

Халибрям и др.; имот №012535 /нива/ на Сакиб Фета Халибрям и др.; имот №012325 

/полски път/ на Община Ардино. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2069 

от 12.12.2013 година. При първоначална тръжна цена  94.00 /деветдесет и четири/ лв. 

 6. Земеделска земя – Имот №000922 с площ 0.887 дка /нула цяло осемстотин 

осемдесет и седем хилядни/. Намиращ се в землището на село Ахрянско, с ЕКАТТЕ 

00864, община Ардино – ливада; девета категория. Граници на имота: Имот №000921 

/нива/ на Т З С Ардински Общински Съвет; имот №000937 /нива/ на Сабри Мюмюнов 

Мюмюнов. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2365 от 17.09.2015 

година. При първоначална тръжна цена  233.00 /двеста тридесет и три/ лв. 

 7. Земеделска земя – Имот №000042 с площ 1.959 дка /едно цяло деветстотин 

петдесет и девет хилядни/. Намиращ се в землището на с.Бистроглед с ЕКАТТЕ 04248, 

община Ардино. НТП – ливада; осма категория. Граници на имота: Имот №000043 

/ливада/ на Община Ардино; имот №000041 /нива/ на наследниците на Сеит Мурадов 

Салиев; имот №000049 /дере/ на Община Ардино. Актуван с Акт за частна общинска 

собственост №309 от 11.10.2005 година. При първоначална тръжна цена 496.00 

/четиристотин деветдесет и шест/ лв. 

 8. Земеделска земя – Имот №000078 с площ 2.625 дка /две цяло шестстотин 

двадесет и пет хилядни/. Намиращ се в землището на с.Бистроглед с ЕКАТТЕ 04248, 

община Ардино. НТП – нива; осма категория. Граници на имота: Имот №000077 

/храсти/ на Община Ардино; имот №000070 /пасище, мера/ на Община Ардино; имот 

№000051/ливада/ на Община Ардино; имот №000082 /дере/ на Община Ардино. 

Актуван с Акт за частна общинска собственост №333 от 11.10.2005 година. При 

първоначална тръжна цена  728.00 /седемстотин двадесет и осем/ лв. 



 9. Земеделска земя – Имот №000079 с площ 0.554 дка /нула цяло петстотин 

петдесет и четири хилядни/. Намиращ се в землището на с.Бистроглед с ЕКАТТЕ 

04248, община Ардино. НТП – нива; осма категория. Граници на имота: Имот №000085 

/дере/ на Община Ардино; имот №020015 /иглолистна гора/ на МЗГ – ДЛ/ДДС. Актуван 

с Акт за частна общинска собственост №334 от 11.10.2005 година. При първоначална 

тръжна цена  149.00 /сто четиридесет и девет/ лв. 

 10. Земеделска земя – Имот №000080 с площ 2.737 дка /две цяло седемстотин 

тридесет и седем хилядни/. Намиращ се в землището на с.Бистроглед с ЕКАТТЕ 04248, 

община Ардино. НТП – нива; осма категория. Граници на имота: Имот №000072 

/храсти/ на Община Ардино; имот №000082 /дере/ на Община Ардино. Актуван с Акт 

за частна общинска собственост №335 от 11.10.2005 година. При първоначална тръжна 

цена  767.00 /седемстотин шестдесет и седем/ лв. 

 11. Земеделска земя – Имот №000097 с площ 0.881 дка /нула цяло осемстотин 

осемдесет и една хилядни/. Намиращ се в землището на село Любино, местността ”Гула 

чайъръ”, с ЕКАТТЕ 44584, община Ардино – ливада; девета категория. Граници на 

имота: Имот №000217 /пасище,мера/ на Община Ардино; имот №000098 /ливада/ на 

Община Ардино; имот №000085 /полски път/ на Община Ардино; имот №000100 /нива/ 

на Надежда Владимирова Миткова. Актуван с Акт за частна общинска собственост 

№2366 от 17.09.2015 година. При първоначална тръжна цена  253.00 /двеста петдесет и 

три/ лв. 

 12. Земеделска земя – Имот №000098 с площ 0.881 дка /нула цяло осемстотин 

осемдесет и една хилядни/. Намиращ се в землището на село Любино, местността ”Гула 

чайъръ”, с ЕКАТТЕ 44584, община Ардино – ливада; девета категория. Граници на 

имота: Имот №000097 /ливада/ на Община Ардино; имот №000217 /пасище,мера/ на 

Община Ардино; имот №000092 /нива/ на Сузан Хасан Хайрула; имот №000085 

/полски път/ на Община Ардино. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2367 

от 17.09.2015 година. При първоначална тръжна цена 252.00 /двеста петдесет и два/ лв. 

 13. Земеделска земя – Имот №010531 с площ 3.504 дка /три цяло петстотин и 

четири хилядни/. Намиращ се в землището на село Светулка, с ЕКАТТЕ 65646, община 

Ардино – ливада; девета категория. Граници на имота: Имот №010695 /път III клас/ на 

Изпълнителна агенция ”Пътища”; имот №010631 /иглолистна гора/ на МЗГ–ДЛ/ ДДС. 

Актуван с Акт за частна общинска собственост №2368 от 17.09.2015 година. При 

първоначална тръжна цена  900.00 /деветстотин/ лв. 

 14. Земеделска земя – Имот №001315 с площ 0.810 дка /нула цяло осемстотин и 

десет хилядни/. Намиращ се в землището на село Синчец, местността ”Ев алтъ”, с 

ЕКАТТЕ 66562, община Ардино – ливада; девета категория. Граници на имота: Имот 

№001316 /пасище,мера/ на Община Ардино; имот №011049 /иглолистна гора/ на МЗГ–

ДЛ/ ДДС; имот №001314 /полски път/ на Община Ардино; имот №000028 /др. селскост. 

т./ на Община Ардино. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2369 от 

17.09.2015 година. При първоначална тръжна цена  209.00 /двеста и девет/ лв. 

 15. Земеделска земя – Имот №000136 с площ 3.500 дка /три цяло и петстотин 

хилядни/. Намиращ се в землището на село Стар читак, местността ”Гедиклер алтъ”, с 

ЕКАТТЕ 69122, община Ардино – ливада; девета категория. Граници на имота: Имот 

№000135 /пасище с храсти/ на Община Ардино; имот №000137 /полски път/ на Община 

Ардино. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2370 от 17.09.2015 година. 

При първоначална тръжна цена  907.00 /деветстотин и седем/ лв. 

 ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС определя 

процедурата за продажба на имотите по т.1 – публичен търг с явно наддаване. 



 ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Ардино да организира подготовката и 

провеждането на търговете, и да сключи договорите за продажба със спечелилите 

участници. 

Участвали в гласуването 15 общински съветници, от които „ЗА” – 15. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 572 
 На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет – Ардино определя 

представител на община Ардино в комисията за изработване на Областна здравна на 

Област Кърджали – Неджми Ахмед Мюмюнходжов – зам.кмет на общината. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 15, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

==========  

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик:Н.Зюлкерова      /С.Байрям/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


