
  
 

ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 20 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ НА 24.11.2017 ГОДИНА 

 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 317 

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

самоуправление и местната администрация изменя и допълва Наредбата на Общинския съвет за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги: 

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

самоуправление и местната администрация във връзка с чл.62, чл.63 и чл.67 от ЗМДТ и чл.64 от 

ЗУО (Закон за управление на отпадъците) определя такса за битови отпадъци, дължима през 2018 

година, както следва: 

1.1.За недвижими имоти на територията на община Ардино по видове услуги. 

Приложение към чл.22 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги 

              
При подадена декларация по 
чл.24 от Наредбата на ОбС за 
вид и брой съдове за нежил. 
имоти на предприятия 

  Когато не може да се установи вида и броя използвани 
съдове - на база данъчна оценка на имотите   

ВИД УСЛУГА     

Нежилищни имоти 
на граждани и на 
Болницата в: 

Нежилищни имоти 
на предприятия и 
на общината в: 

  Жилищни имоти  1 бр.кофа 1 бр. 1 бр. 

  на всички в : 120 л. 
Контей 
нер 

Контей 
нер 

              240 л. тип 4 куб.м. 

 общината Ардино общината Ардино общината Ардино  Бобър   

І-ва услуга                   

Събиране и  3.5 на 1.5 на 4.5 на 2.5 на 6.0 на 6.0 на  240 лв. 600 лв. 1200 лв. 
извозване на 
ТБО 1000 1000 1000 1000 1000 1000 360 лв.     

ІІ-ра услуга                   

Обезвреждане 
на ТБО в депа и 
др. съоръжения 

0.5 на 0.5 на 1.0 на 0.5 на 0.5 на  0.5 на 0.5 на 1000 върху  
по-високата  
от данъчната оценка или  
 отчетна стойност 
 на имота   

1000 1000 1000 1000 1000 1000 

            

ІІІ-та услуга                   

Поддържане 
чистотата на 
териториите 
за обществено  
ползване 

                 

4.0 на 1.5 на 4.5 на 3.0 на 5.5 на 5.5 на  5.5 на 1000 върху  
по-високата  
от данъчната оценка или   
отчетна стойност на 
 имота   

1000 1000 1000 1000 1000 1000 

            

ОБЩО: 8.0 на 3.5 на 10.0 на 6.0 на 12.0 на 12.0 на       

  1000 1000 1000 1000 1000 1000       

 

          1.2. За жилищни имоти на граждани и предприятия в населените места без организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване да се събира годишна такса за ТБО в размер, както следва: 

 1.2.1.Такса за сметосъбиране и сметоизвозване – 0 на хиляда върху данъчната оценка на 

имота. 

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

факс 45 68; е-mail:obs_ardino@abv.bg 



 1.2.2.Такса за депониране на отпадъци – 0.5 на хиляда върху данъчната оценка на имота, 

в гр.Ардино – 0,5 на хиляда.  

 1.2.3.Такса за поддържане на чистота – 4,0 на хиляда от данъчната оценка на имота, а в 

гр.Ардино – 1,5 на хиляда. 

 1.3. За, нежилищни имоти на граждани  и болницата в населените места без 

организирано сметосъбиране и сметоизвозване се събира годишна такса за ТБО в размер, както 

следва: 

 1.3.1.Такса за сметосъбиране и сметоизвозване – 0 на хиляда върху данъчната оценка на 

имота. 

 1.3.2.Такса за депониране на отпадъци – 1,0 на хиляда върху данъчната оценка на имота, 

а в гр.Ардино 0,5 на хиляда.  

 1.3.3.Такса за поддържане на чистота – 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на имота, 

а в гр.Ардино – 3,0 на хиляда. 

 1.4. За нежилищни имоти на предприятия и на общината  в населените места без 

организирано сметосъбиране и сметоизвозване се събира годишна такса за ТБО в размер, както 

следва: 

 1.4.1.Такса за сметосъбиране и сметоизвозване – 0 на хиляда върху данъчната оценка на 

имота.  

 1.4.2.Такса за депониране на отпадъци – 0,5 на хиляда върху данъчната оценка на имота, 

а тя е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 

2”. 

 1.4.3.Такса за поддържане на чистота – 5,5 на хиляда върху данъчната оценка на имота, 

а тя е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 

2”.  

            1.5.За нежилищните имоти на училищата в общината се събира годишна такса за ТБО в 

размер на 10 лв. годишно за брой ученик плюс персонал, разпределени както следва: 

 1.5.1.Такса за сметосъбиране и сметоизвозване – 5.00 лв. 

 1.5.2.Такса за депониране на отпадъци – 1.0 лв. на хиляда върху данъчната оценка на 

имота, а тя е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно 

приложение № 2”. 

 1.5.3.Такса за поддържане на чистота – 4.00 лв.  

            1.6.За жилищни и нежилищни имоти на общината, отдадени под наем на граждани и 

фирми се определя на 1 кв.м. отдадена площ както следва: 

            1.6.1. За жилищни имоти, отдадени под наем на граждани и фирми – 0,50 лв на 1 кв.м. 

отдадена площ. 

              1.6.2. За нежилищни имоти, отдадени под наем на граждани и фирми: 

              - за производствени и търговски цели - 2,00 лв. на 1 кв.м. отдадена площ.   

              - за услуги -  1,00 лв. на 1 кв.м. отдадена площ.    

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

самоуправление и местната администрация във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ и чл.21 от 

Наредбата на Общинския съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Ардино приема План-сметка за дейностите по управление на 

отпадъците за 2018 година по обобщени показатели, както следва: 

 

Приходи по видове източници Общо: 500 000 лв. 

1.От такса за битови отпадъци 400 000 лв. 

2.От други приходи на общината                                                                           100 000 лв. 

  

Разходи по видове дейности   Общо: 500 000 лв. 

  

 

Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 

Заплати, осигуровки и издръжка на 18 души персонал  

 

145 000 лв. 

Разходи за сметосъбиране, поддръжка на автомобили, поддръжка и  



ремонт на съдовете за отпадъци, поддържане на депото в с.Светулка. 

Разходи за почистване и измиване на паркови алеи. .  

Разходи за отчисления по чл.71Е от ЗУО и такси за депониране и 

обработка на твърдите отпадъци в рег.депо-Кърджали- 47 лв/т плюс 

разходи за минали години по утвърден погасителен план. 

 

            200 000 лв 

 

 

              155 000 лв. 

Общо:           500 000 лв. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 20 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 318 

 Общински съвет – Ардино приема Програма за финансово оздравяване на МБАЛ 

„Ардино” ЕООД гр.Ардино. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 20, ПРОТИВ  - 4, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 319 

 Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с 

чл.127, ал.6 от ЗУТ одобрява изготвеният Общ устройствен план на Община Ардино. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 320 

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

чл.97, ал.1 и ал.2 от Глава шеста на НРПУРОИ в Община Ардино, открива процедура за 

провеждане на търг с явно  наддаване за отдаване под наем на земя от Общински поземлен 

фонд на Община Ардино, за срок от 5/пет/ години, за отглеждане на трайни насаждения, както 

следва:   

 1. Имот с кадастрален №17060 в землището на с.Бял извор – площ 1.965 дка, годишна 

наемна цена – 42.64 лв.; 

 2. Имот с кадастрален №17286 в землището на с.Бял извор – площ 1.149 дка, годишна 

наемна цена – 24.93 лв.; 

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

Ардино, упълномощава Кмета на Общината да организира подготовката и провеждането на 

търга и да сключи договора за наем със спечелилия. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 321 

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

чл.97, ал.1 и ал.2 от Глава шеста на НРПУРОИ  в Община Ардино, открива процедура за 

провеждане на търг с явно  наддаване за отдаване под наем на земя от Общински поземлен 

фонд на Община Ардино, за срок от 5/пет/ години, за отглеждане на трайни насаждения, както 

следва:   

 1.Имот с кадастрален №699 в землището на с.Хромица-площ 1.692 дка, годишна наемна 

цена – 36.72 лв.; 

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

Ардино, упълномощава Кмета на Общината да организира подготовката и провеждането на 

търга и да сключи договора за наем със спечелилия. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 322 

 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 повръхностни води, упълномощава Кмета на Общината да 

организира процедурата по издаване на разрешително за ползване на повръхностни води за 

напоителни нужди на Надие Ибрямова Юсеинова при спазването на условията на чл.57, ал.1, 

т.3 от Закона за водите- „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 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 323 

 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  следните имоти, частна общинска 

собственост: 

 1. Неурегулиран поземлен имот с кадастрален №452/Четиристотин петдесет и две/ с 

площ 863.00 кв.м./осемстотин шестдесет и три квадратни метра/, намиращ се в урбанизираната 

територия на с.Чубрика.Граници на имота: изток-полски път; запад-имот №000217 по КВС-

пасище,мера на ДПФ; север-имот №000217 по КВС-пасище,мера на ДПФ; юг-полски път. 

Актуван с акт за частна общински собственост №2544 от 17.10.2017 година. 

 2. Неурегулиран поземлен имот  с площ 270.00 кв.м./двеста седемдесет кв.м./, намиращ 

се в урбанизираната територия на с.Гърбище. Граници на имота: изток- неурегулиран поземлен 

имот на Мюмюн бейсим мустафа; запад- неурегулиран поземлен имот на Ферид Осман Мурад; 

север-път на община Ардино; юг- неурегулиран поземлен имот на Ферид Бейсим Мустафа. 

Актуван с акт за частна общинска собственост №2548 от 02.11.2017 година. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 324 
 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 имоти, частна общинска собственост, както следва: 

 1.Неурегулиран поземлен имот с кадастрален №452/Четиристотин петдесет и две/ с 

площ 863.00 кв.м./осемстотин шестдесет и три квадратни метра/, намиращ се в урбанизираната 

територия на с.Чубрика.Граници на имота: изток-полски път; запад-имот №000217 по КВС-

пасище,мера на ДПФ; север-имот №000217 по КВС-пасище,мера на ДПФ; юг-полски път. 

Актуван с акт за частна общински собственост №2544 от 17.10.2017 година. 

 2. Общежитие - едноетажна масивна жилищна сграда  с висок приземен етаж със 

застроена площ 66.30 кв.м./шестдесет шест цяло тридесет кв.м./, масивен склад със застроена 

площ 26.35 кв.м. Намираща се в УПИ XIII-21, кв.5 с.Ахрянско, с площ 493 кв.м./идентичен с 

парцел I, кв.1 по плана за частична регулация от 1965 година.Граници на имота :изток- УПИ 

XIV, кв.5, пл.№22/жилищен имот/, запад, север-незастроени терени и юг- път. Актуван с Акт за 

частна общинска собственост №231 от 16.03.2004 година. 

 3.Неурегулиран поземлен имот  с площ 270.00 кв.м./двеста седемдесет кв.м./, намиращ 

се в урбанизираната територия на с.Гърбище. Граници на имота: изток- неурегулиран поземлен 

имот на Мюмюн Бейсим Мустафа; запад- неурегулиран поземлен имот на Ферид Осман Мурад; 

север-път на община Ардино; юг- неурегулиран поземлен имот на Ферид Бейсим Мустафа. 

Актуван с акт за частна общинска собственост №2548 от 02.11.2017 година. 

 4.Самостоятелен обект в сграда- Търговско помещение №2 с отделен вход, заемащо 

южната половина от първи етаж на Администротивна сграда/кметство/ в село боровица, 

община Ардино, УПИ VIII,кв.2 по ПУП на селото, одобрен със заповед №555 от 16.09.1983 

година, със застроена площ 55.00 кв.м. /петдесет и пет цяло  и петдесет квадратни метра/, 

състояща се от читири помещения, при граници на имота: Североизток- складови помещения 

на кметство с.Боровица; Северозапад- помещение отредено за търговска дейност №1; Югоизток 

– свободно пространство от УПИ VIII, кв.2;   Югозапад- свободно пространство от УПИ VIII, 

кв.2; Горе-кметство село Боровица. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2422 от 

08.12.2015 година. 

 IІ.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   № 325 

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

площ 44.00 кв.м., при следните граници на обособената част: североизток, югоизток и югозапад 

– пространство; северозапад – избено помещение и горе апартаменти. Както и припадащите се 

6.667% идеални части от общите части на сградата в размер на 3.33 кв.м., както и със съответно 

право на строеж върху земята, в която е построена сградата в размер на 14.67 кв.м., 

съставляваща УПИ Х-8 от кв.2 по плана на с.Боровица, целият с площ 550.00 кв.м.  

 IІ.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   № 326 

 I.Общински съвет – град 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 част от имот, частна  общинска 

собственост, както следва:   

 1. Общинско нежилищно помещение, находящо се  в сградата на  Бивш специализиран 

магазин с.Латинка, с площ  15.00 кв.м.,  Актуван с Акт за частна общинска собственост  №1176 

от 02.10.2012 г./, с предназначение: складиране на селскостопанска продукция,  месечна наемна 

цена : 15.75лв., без ДДС. 

 II. Общински съвет – град 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 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 327 

 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 15.10.2017 год. 

до 15.10.2018год., както следва:  

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

закуски, находящо се в сградата на СУ”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. 

 2. 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   № 328 

 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 1 /една/ година, считано от 01.11.2017год. 

до 31.10.2018год., както следва:  

 - Договор №16/15.10.2009год. за отдаване под наем на общинско нежилищно 

помещение /хранителен магазин/, находящо се на Общински пазар – Ардино, сектор „В”, кв.11 

по ПУП на града, представляващо част от имот, частна общинска собственост/ акт №165 от 

24.02.2000год./ с обща полезна площ 25.00 кв.м, с наемател Ерхан Исмет Исмаил, с 

предназначение: за развиване на търговска дейност, при месечна наемна цена: 82.50лв. без 

ДДС. 

 - Договор №11/01.11.2012год. за наем на общинско нежилищно помещение /магазин за 

промишлени стоки/, находящо се на Общински пазар – Ардино, сектор „А”, кв.11 по ПУП на 



града, представляващо част от имот, частна общинска собственост/ акт №165 от 24.02.2000год./ 

с обща полезна площ 25.00 кв.м., с наемател Албена Райчева Драгиева, с предназначение: за 

развиване на търговска дейност, при месечна наемна цена: 82.50 лв., без ДДС. 

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

Анекси към договорите за наем. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 329 

 

 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 недвижими имоти, 

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

както следва: 

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

площ 44.00 кв.м., при следните граници на обособената част: североизток, югоизток и югозапад 

– пространство; северозапад – избено помещение и горе апартаменти. Както и припадащите се 

6.667% идеални части от общите части на сградата в размер на 3.33 кв.м., както и със съответно 

право на строеж върху земята, в която е построена сградата в размер на 14.67 кв.м., 

съставляваща УПИ Х-8 от кв.2 по плана на с.Боровица, целият с площ 550.00 кв.м. 

Първоначална тръжна цена 2 180.00 /две хиляди сто и осемдесет/ лв. 

 2. Неурегулиран поземлен имот с площ 270.00 кв.м./двеста седемдесет кв.м./, намиращ 

се в урбанизираната територия на с.Гърбище. Граници на имота: изток- неурегулиран поземлен 

имот на Мюмюн бейсим мустафа; запад- неурегулиран поземлен имот на Ферид Осман Мурад; 

север-път на община Ардино; юг- неурегулиран поземлен имот на Ферид Бейсим Мустафа. 

Актуван с акт за частна общинска собственост №2548 от 02.11.2017 година. Първоначална 

тръжна цена 810.00 /осемстотин и десет/ 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 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 330 

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

1.Юмю Ахмед Мурад от с.Сухово в размер 100 лв. 

2.Юмюгюл Шюкрю Бекир от с.Долно Прахово в размер на 100 лв. 

3.Салиосман Сали Ахмед от с.Китница в размер на 100 лв. 

4.Хикмет Сали Юзеир от с.Чубрика в размер на 100 лв. 

5.Гюлбеяз Наидова Алиева от с.Ахрянско в размер на 100 лв. 

6.Шадие Байрам Мехмед от с.Правдолюб в размер на 100 лв. 

7.Шерифе Улви Хасан от с.Правдолюб в размер на 50 лв. 

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

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

10.Минназ Мехмедали Дурмуш от с.Ябълковец в размер на 50 лв. 

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

12.Фикрие Шюкрю Гюлджю от с.Бял Извор в размер на 40 лв. 

13.Гюлверен Ниязи Дурмушев от гр.Ардино в размер на 40 лв. 

14.Гюлбеяз Тахирова Коджасаидова от с.Кроячево в размер на 40 лв. 

15.Бекир Мехмед Махмуд от с.Китница в размер на 40 лв. 

16.Людмила Райчева Кисьова от гр.Ардино в размер на 40 лв. 

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

18.Басри Расим Исмаил от с.Сполука в размер на 40 лв. 

19.Фикрие Дурмушали Мехмед от гр.Ардино в размер на 40 лв. 

20.Исмет Ахмед Ахмед от с.Синчец в размер на 40 лв. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 



==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 331 

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

студенти І курс, завършили средното си образонание в Община Ардино през 2017 година, както 

следва: 

1.Айтен Нерджиханова Фейзулова от гр.Ардино в размер на 100 лв. 

2.Гюлай Гюрджанова Юсеинова от гр.Ардино в размер на 100 лв. 

3.Джанер Мюмюн Бекир от гр.Ардино в размер на 100 лв. 

4.Елиф Йълдъз от гр.Ардино в размер на 100 лв. 

5.Кристиян Альонов Хаджиев от гр.Ардино в размер на 100 лв. 

6.Дуран Бейханов Топалов от гр.Ардино в размер на 100 лв. 

7.Гюлнар Мюмюн Шакир от гр.Ардино в размер на 100 лв. 

8.Димитър Миленков Топчиев от гр.Ардино в размер на 100 лв. 

9.Николай Николов Асенов от гр.Ардино в размер на 100 лв. 

10.Светла Сенкова Стоянова от гр.Ардино в размер на 100 лв. 

11.Севдие Садулах Фейзула от гр.Ардино в размер на 100 лв. 

12.Сибел Гюнай Мустафа от гр.Ардино в размер на 100 лв. 

13.Толга Хасан Хатиб от гр.Ардино в размер на 100 лв. 

14.Хайрие Шенол Мехмед от гр.Ардино в размер на 100 лв. 

15.Хюлия Мехмедова Кабакчиева от гр.Ардино в размер на 100 лв. 

16.Шенай Юсеин Шериф от гр.Ардино в размер на 100 лв. 

17.Сибел Мюмюн Османли от с.Бял Извор в размер на 100 лв. 

18.Есра Ениз Кехя от с.Бял Извор в размер на 100 лв. 

19.Дженгиз Бейханов Еминов от с.Бял Извор в размер на 100 лв. 

20.Беркай Селчук Чауш от с.Бял Извор в размер на 100 лв. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 

==========  

Протоколчик:Н.Зюлкерова   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

              /С.Байрям/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


