
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АРДИНО

Ул. “Бели брези” №31, тел. 03651/42 38; 42-01 
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СПРАВКА
по чл.71 от Административнопроцесуалния кодекс

На основание чл.66 от АПК и във връзка с чл.66 от ЗМДТ, Общински 
съвет - Ардино е уведомила всички заинтересовани страни, че е открила 
производство по издаване на общ административен акт за одобряване на 
План-сметка за 2021 година за необходимите приходи и разходи за 
дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до 
съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите 
отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на 
териториите за обществено ползване в населените места и селищните 
образувания на територията на община Ардино, и определяне размера на 
таксата за битови отпадъци за населените места на територията на община 
Ардино през 2021 г., като на 23.11.2020 година е оповестила Уведомлението, 
съдържащо всички необходими реквизит по чл.66 от АПК, на интернет 
страницата на Община Ардино, и го е разгласила чрез поставяне на видни 
места - информационно табло на Община Ардино, информационните табла 
на кметствата на населените места.

Докладната записка от кмета на община Ардино, съдържаща проект на 
решение определяне размера на таксата за битови отпадъци за населените 
места на територията на община Ардино през 2021 г. и проекта на План- 
сметка за 2021 година са били публикувани на 23.11.2020 г. заедно с 
уведомлението на интернет страницата на Община Ардино.

На заинтересованите лица и организации е била предоставена 
възможност да участват в производството по издаване на акта по чл.65 и 
чл.66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по 
проекта за решение на e-mail адрес: ardino@abv.bg в едномесечен срок, 
считано от датата на оповестяване на уведомлението и чрез обществено 
обсъждане, което съгласно чл.69, ал.1, т.4 от Административнопроцесуалния 
кодекс е било проведено на 24.12.2020 г. от 10 часа в залата читалище 
„Родопска искра" град Ардино.

Също така на заинтересованите лица и организации е била 
предоставена възможност да се запознаят с проекта за административен акт
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и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия 
административен акт в сградата на Общинска администрация -  Ардино, 
находяща се в град Ардино, ул. „Бели брези" № 31 или от публикувания 
проект за решение.

Предвид изложеното Общински съвет - Ардино удостоверява, че до 
29.12.2020 г. на електронния адрес на община Ардино e-mail: ardino@abv.bg и 
на Общински съвет -  Ардино e-mail: obs ardino@abv.bg. както и в 
деловодството и информационния център на общината не са постъпили 
предложения, становища и възражения по проекта на План-сметка за 2021 
година и по проекта на решение за определяне размера на таксата за битови 
отпадъци за населените места на територията на община Ардино през 2021 
г.

Също така не са направени предложения, становища и възражения по 
проекта на План-сметката за 2021 година и по проекта на решение за 
определяне размера на таксата за битови отпадъци за населените места на 
територията на община Ардино през 2021 г. и на общественото обсъждане, 
проведеното на 24.12.2020 г. от 10 часа в залата читалище „Родопска искра" 
град Ардино.

Настоящата справка да се публикува на интернет страницата на 
община Ардино и да се приложи към докладната записка до Общински съвет 
- Ардино.

Съгласувал^ 
Сезгин Ба 
Председа ки съвет - Ардино

Изготвил:
Невин Зюлкербвк 
Технически сътрудник на ОбС - Ардино
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