
 

  
 

ПРЕПИС! 
ПРОТОКОЛ № 23 

 ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ 
КЪРДЖАЛИ НА 28.03.3018 ГОДИНА 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 367 
 Общински съвет – Ардино приема финансовия отчет за дейността на МБАЛ „Ардино” 
ЕООД – Ардино за 2017 година. 
Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 368 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - Ардино одобрява 
предложението на кмета на общината за кандидатстване на Община Ардино по процедура чрез 
подбор № BG06RDNP001-7.007- Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или 
обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”  от 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие 
на селските райони 2014-2020 г. с проект “Реконструкция, оборудване и обзавеждане на 
спортна инфраструктура на територията на община Ардино”.  

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме всички необходими мерки по 
изготвяне и внасяне на необходимите документи по изискванията на Програмата за развитие на 
селските райони 2014-2020 г. 

3. Потвърждава, че всички дейности по проект “Реконструкция, оборудване и 
обзавеждане на спортна инфраструктура на територията на община Ардино” съответстват на 
приоритетите на Плана за развитие на община Ардино  през периода 2014 – 2020 г. 
Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 369 
 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - Аридно одобрява 
предложението на кмета на общината за кандидатстване на Община Ардино по процедура № 
BG06RDNP001-7.002- Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 
общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва 
основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална 
гимназия по § 10 от предходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното 
образование” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура”  от мярка 7 „Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с 
проект “Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Васил Левски” – гр. 
Ардино, община Ардино”. 
 2. Упълномощава кмета на общината да предприеме всички необходими мерки по 
изготвяне и внасяне на необходимите документи по изискванията на Програмата за развитие на 
селските райони 2014-2020 г. 
 3. Потвърждава, че всички дейности по проект “Реконструкция, ремонт, оборудване и 
обзавеждане на СУ „Васил Левски” – гр. Ардино, община Ардино” съответстват на 
приоритетите на Плана за развитие на община Ардино  през периода 2014 – 2020 г. 
Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 
==========  
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 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 370 
1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - Ардино одобрява 

предложението на кмета на общината за кандидатстване на Община Ардино по процедура чрез 
подбор № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация 
на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях” по 
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура”  от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с проект 
“Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, 
и съоръженията и принадлеждостите към тях, в гр. Ардино, община Ардино”. 

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме всички необходими мерки по 
изготвяне и внасяне на необходимите документи по изискванията на Програмата за развитие на 
селските райони 2014-2020 г. 

3. Потвърждава, че всички дейности по проект “Строителство, реконструкция и/или 
рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и 
принадлеждостите към тях, в гр. Ардино, община Ардино” съответстват на приоритетите на 
Плана за развитие на община Ардино  през периода 2014 – 2020 г. 
Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 371 
 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 “Агрономство”     -  1   брой 
 2.Блок № 1 на ОбС     -  1   брой 
 3.Блок № 2 на ОбС     -  2   броя 
 4.Блок № 3 на ОбС     -  1   брой 
 5.Блок “40-те апартамента”    -  2   броя 
 6. Къща на ул.”Бели брези” № 2   -  4   броя 

град Ардино, ул.”София” 
 

 1.Къща на ул.”София” № 11    -  3  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”  -   2 броя 

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   -   1 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    -   2 броя 
          8.Жилищен блок № 2 - с.Млечино   -   1 брой 
         9.Родопска къща - с.Падина    -   1 брой 
 ІІ.За продажба да бъдат определени 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. 
 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 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 372 

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 на ул. „Бели брези”, № 21, вх.А, ет.1, ап.1, блок „Агрономство”, 
актуван с акт за частна общинска собственост № 46 от 18.03.1998 г., на наемателя Гюллю Кязим 
Халил, настанена 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, в блок „Теменуга”, №3, актуван с акт за частна общинска 
собственост № 43 от 17.03.1998 г.,  на наемателя Нина Димова Димова, настанена в него по 
административен ред. 

3.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 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 373 
 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 №348 от 01.02.2018 
година на Общински съвет-Ардино програма за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост, като включва  в списъка  следния имот, частна общинска 
собственост: 
 1.Урегулиран поземлен имот/УПИ/VIII /римско осем/ от кв.43 /четиридесет и три/ по 
регулационния план на град Ардино с площ 500.00 кв.м./петстотин квадратни метра/, отреден 
за жилищно строителство, одобрен със Заповед №338 от 07.05.1984 година. Граници  на имота: 
изток – УПИ IX от кв.43; запад: УПИ VII от кв.43; Север-улица; Юг- УПИ XV от кв.43. 
Актуван с Акт за частна общинска собственост №2520 от 30.06.2017 година. 
Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 374 
 І. 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 имот, частна общинска собственост, както следва: 
 1.Урегулиран поземлен имот/УПИ/VIII /римско осем/ от кв.43 /четиридесет и три/ по 
регулационния план на град Ардино с площ 500.00 кв.м./петстотин квадратни метра/, отреден 
за жилищно строителство, одобрен със Заповед №338 от 07.05.1984 година. Граници  на имота: 
изток – УПИ IX от кв.43; запад: УПИ VII от кв.43; Север-улица; Юг- УПИ XV от кв.43. 
Актуван с Акт за частна общинска собственост №2520 от 30.06.2017 година. 



 ІІ.Упълномощава Кмета на Община Ардино да възложи на лицензиран оценител 
изготвянето на оценка за  имота по т.I . 
Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 375 
 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/ години, считано от  01.03.2018 
год. до 28.02.2019 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 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 376 
 І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.17, ал.3 и чл.27, ал.3 от НРПУРОИ в 
община Ардино, Общински съвет – Ардино дава съгласие за удължаване срока  Договор№2,3,4 
/ 11.02.2013год. за наем на общински нежилищни помещения за срок от три /3/ години, считано 
от 01.03.2018 год. до 28.02.2021 год. , както следва:  
 -с.Ленище – 15.00 кв.м., част от имот, частна общинска собственост, актуван с Акт за 
частна общинска собственост №83 от 11.09.1998год.;  
 -с.Боровица – 16.00 кв.м., част от имот, публична общинска собственост, актуван с Акт 
за публична общинска собственост №203 от 04.11.2002год.; 
 -с.Горно Прахово – 21.00 кв.м., част от имот, публична общинска собственост, актуван с 
Акт за публична общинска собственост №94 от 13.11.1998год., с предназначение: за развиване 
на стопанска дейност, с наемател „Български пощи „ЕАД, при месечна наемна цена : 87.17лв., с 
ДДС. 
 ІІ. Общински съвет – Ардино упълномощава Кмета на Община Ардино да сключи 
Анекс към договора за наем. 
Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 377 

I.Общински съвет – град Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с 
чл.14, ал.7 от  ЗОС, чл.23, ал.1 и чл.18 от НРПУРОИ  в Община Ардино, открива процедура за 
провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на  терен, публична общинска 
собственост, както следва:  

1. Терен находящ се  в  ТК”Белите брези” /паркинга пред бивша банкова хижа/, с площ-
9 кв.м. за поставяне на преместваемо съоръжение – фургон за охранителна дейност, за срок  от 
3 /три/ години. 

 Първоначална месечна наемна цена за обект по т.1 – 18.00  лв., без ДДС; 



 Депозит в размер на три месечни  наема с ДДС, в размер на 64.80, който се внася в 
касата на община Ардино, в срок до деня, предхождащ провеждането на търга; 

II. Общински съвет – град Ардино, на основание чл.23, ал.2 от НРПУРОИ в Община 
Ардино, упълномощава Кмета на Общината да сключи договора за наем със спечелия търга. 
Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 19. 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 378 
 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 2018/2019 г. – по реда на 
чл.24а, ал.2 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. 
 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 2018/2019 г. или наема за 
целия срок на договора, преди подписване на договорите за наем.  
 ІV./1/ Площите се разпределят за пасищно отглеждане на едър и дребен рогат добитък, 
съгласно чл.37и, ал.4 от ЗПСЗЗ. 
 /2/ Ползвателите се задължават да ползват и поддържат мерите, пасищата и ливадите 
според приетите правила. 
 /3/ Ползвателите нямат право да ограничават достъпа на домашни животни до 
предоставените общински мери и пасища. 
 V. Упълномощава Кмета на Община Ардино да извърши всички действия по 
настоящото решение. 
Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 379 
 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.9, 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 една стопанска година. 
 ІІІ. ОбС – Ардино упълномощава кмета на Общината да предостави под наем на 
желаещите за ползване, по реда на подаване на заявленията. 
Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 380 
 1.Общински съвет – Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 
от Закона за водите прекратява действието на издаденото Разрешително за водовземане с № 
02/04.12.2017 г. 
 2.Таксата за издаденото разрешително в размер на 250.00 лева да се възстанови на 
лицето Надие Ибрямова Юсеинова. 
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 24, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 381 
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 на обществен транспорт на пътници с автобуси, възлага превоза по автобусна 
линия Долно Прахово – Търна с часове на гръгване – 6.40 – 7.00 часа, 18.20 – 18.40 чеаса от  
утвърдената Общинска транспортна схема за срок от три години на „Картал Тур” ООД с 
управител Мюмюн Тахир. 



ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 24, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 382 
 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 на обществен транспорт на пътници с автобуси, упълномощава Кмета на 
Община Ардино да проведе  процедура по Закона за обществените поръчки и да сключи 
договор за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт по утвърдената 
Общинска транспортна схема за автобусна линия Ардино-Кроячево  с часове на тръгване 09.00 
- 09.30 часа, за срок от 3 години. 
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 24, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 
==========      
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 383 
 Общински съвет – Ардино отпуска еднократна финансова помощ на: 
1.Неврие Фахри Мустафа от гр.Ардино в размер на 100 лв. 
2.Найден Йорданов Пашов от гр.Ардино в размер на 100 лв. 
3.Берк Мурад Емин от гр.Ардино в размер на 100 лв. 
4.Невена Ангелова Филипова от с.Седларци в размер на 100 лв. 
5.Вилдан Раиф Юзеир от с.Чубрика в размер на 100 лв. 
6.Мюмине Елмаз Хасан от гр.Ардино в размер на 50 лв. 
7.Сабрие Али Мустафа от гр.Ардино в размер на 50 лв. 
8.Къймет Ахмедова Акалиева от гр.Ардино в размер на 50 лв. 
9.Надие Ремзиева Узунова от с.Бистроглед в размер на 50 лв. 
10.Атие Мурадова Джигова от с.Бистроглед в размер на 50 лв. 
11.Минназ Мехмедали Дурмуш от с.Ябълковец в размер на 50 лв. 
12.Исмет Джевдет Бекир от с.Долно Прахово в размер на 50 лв. 
13.Бахрие Хасан Джила от с.Бял Извор в размер на 50 лв. 
14.Джеврие Елмазова Ферадова от гр.Ардино в размер на 40 лв. 
15.Севинч Алириза Хасан от гр.Ардино в размер на 40 лв. 
16.Надка Стоянова Куртева от гр.Ардино в размер на 40 лв. 
17.Назмие Шевкед Али от с.Млечино в размер на 40 лв. 
18.Мюмине Кадир Емин от с.Млечино в размер на 40 лв. 
19.Хабибе Шевкед Махмуд от с.Млечино в размер на 40 лв. 
20.Хълми Халил Юзеир от с.Левци в размер на 40 лв. 
21.Зюлфие Емин Зинел от с.Правдолюб в размер на 40 лв. 
22.Феризе Тахир Ходжа от с.Правдолюб в размер на 40 лв. 
23.Сабрие Апти Мюмюн от с.Правдолюб в размер на 40 лв. 
24.Фетие Касим Хасан от с.Правдолюб в размер на 40 лв. 
25.Байрям Хасанов Агов от с.Жълтуша в размер на 40 лв. 
26.Бахрие Мюмюн Осман от с.Светулка в размер на 40 лв. 
27.Хорие Ахмед Мехмед от с.Светулка в размер на 40 лв. 
Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 384 
 На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Ардино упълномощава 
кмета на община Ардино да договаря насрещна престация за имоти в управление на 
Министерството на отбраната, намиращи се в град Ардино под формата на строително-
монтажни работи, рехабилитация и ремонтни дейности по списък, предложен от Сухопътни 
войски на стойност до 20 000 лева. 
Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 385 
 Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.92 от Правилника 
за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 



общинската администрация, променя т.2 от Решение № 360 от 01.02.2018 г. на Общински съвет 
– Ардино и същото придобива следното съдържание: 
 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, представляващо апартамент № 1 на първи етаж в сградата на 
бившата детска градина в с.Бял Извор /Диамандово/, актуван с акт за частна общинска 
собственост № 2502 от 10.01.2017 г. на наемателя Исмаил Хасан Гюл, настанен в него по 
административен ред. 
Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 386 
  Общински съвет – Ардино променя състава на постоянните комисии към Общинския 
съвет, както следва: 

  
ІІ.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ 

Председател: Бахтияр Фахриев Ходжов 
Зам.председател: Мелихат Емин Салим 
Членове: 1.Азис Халибрям Мурад 
  2.Месут Мустафов Хайрулов 
  3.Юксел Сабри Исмаил 
  4.Метин Мустафов Мюмюнов 
  5.Фиданка Стефанова Кисьова 

VІІ.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ 
Председател: Месут Мустафов Хайрулов 
Зам.председател: Евгин Арслан Мехмед 
Членове: 1.Юксел Сабри Исмаил 
  2.Метин Мустафов Мюмюнов 
  3.Фиданка Стефанова Кисьова 
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 24, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
==========  
Вярно с оригинала при ОбС – Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
 Протоколчик:Н.Зюлкерова      /С.Байрям/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


