
                                                                                                 

        

  
 

 ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 29 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ НА 05.11.2018 ГОДИНА 

 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 455 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 От ЗМСМА и чл.10, във връзка с §3 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за 

извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси, 

Общински съвет – Ардино  приема Вътрешни правила за организацията и реда за 

проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет 

– Ардино, съгласно текста, приложен към настоящото решение и неразделна част от 

него. 

 Препис от решението да се изпрати на председателя на Общинския съвет и 

председателя и членовете на постоянната комисия за предотвратяване и установяване 

на конфликт на интереси, както и на служителя в звеното по чл.29а от ЗМСМА за 

сведение и изпълнение. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 23, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 456 
 Общински съвет - Ардино одобрява допълнителни количества към годишен план 

за ползване на дървесина за 2018г. от горски територии – собственост на Община 

Ардино в размер, както следва: 

 Иглолистна дървесина – 900 пл.м3; 

Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „ЗА” – 23. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 457 
 I.Общински съвет – град Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във 

връзка с чл.14, ал1  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 –търговски обект №3, находящо се на 

първи етаж в сградата на Общинска автогара –  Ардино, кв.26 по ПУП на града, част от 

имот частна общинска собственост /Акт №1074 от 30.05.2012 г./, с площ 38.79 кв.м., с 

предназначение: за развиване на търговска дейност,  месечна наемна цена :  116.37лв., 

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 

спечелили търга. 

Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „ЗА” – 23. 

==========  

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

факс 45 68; е-mail:obs_ardino@abv.bg 



 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 458 
 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 10/десет/ години, за 

отглеждане на трайни насаждения, както следва:   

 1. Част от поземлен имот 77116.11.129, област Кърджали, община Ардино, 

с.Брезен, м.Мечит алтъ, вид собств.: Стопанисвано от общината, вид територия: 

Земеделска, категория: 9, площ: 1700 кв.м., стар номер 000111, първоначална годишна 

наемна цена – 36.89 лв.; 

 2. Част от поземлен имот 77116.11.129, област Кърджали, община Ардино, 

с.Брезен, м.Мечит алтъ, вид собств.: Стопанисвано от общината, вид територия: 

Земеделска, категория: 9, площ: 1800 кв.м., стар номер 000111, първоначална годишна 

наемна цена – 39.06 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 договорите за наем със спечелилите. 

Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „ЗА” – 23. 

==========  

Вярно с оригинала при ОбС-Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик:Н.Зюлкерова      /С.Байрям/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


