
  
 

ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 36 

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

08.09.2015 ГОДИНА 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 556 

 На основание чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл.37, ал. 3 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, 

Общински съвет – Ардино одобрява компенсирани промени между отделните обекти от 

поименния списък за капиталови разходи за 2015 година, а именно: 

№ 
 по 
ред 

Наименование на обекта  и 
 източник на финансиране БИЛО СТАВА 

I. 

 
Целева субсидия за капиталови разходи  
 361800.00  361800.00 

1. Ремонт на джамията в гр.Ардино 63470.72  63440.37 

2. 
Ремонт на сградата на км.Жълтуша 

38571.52 38567.50 

3. 
Частичен ремонт на напорен водопровод в с.Еньовче 

16000.00 15459.09 

4. 
Реконструкция на ул. "Преспа" гр.Ардино 

25000.00  30949.67 

5. 
Изграждане на частична канализация в с.Жълтуша 

25000.00 24606.77 

6. Реконструкция на ул. "Прогрес" гр.Ардино 10000.00  9928.96 

7. Реконструкция на ул."Странджа" гр.Ардино 15000.00 15748.26 

8. Реконструкция на ул. "Чинар" гр.Ардино 25000.00 18432.66 

9. Реконструкция на МП Чубрика - мах. Централна 20000.00  19913.84 

10. Реконструкция на МП Боровица - мах. "Джинджилер" 9632.04  9582.02 

11 Реконструкция на МП Жълтуша - мах. "Терзийска" 22759.44 22608.64 

12 Реконструкция на МП Сухово - мах. "Топаллар" 9460.44  9409.44 

13 Реконструкция на МП Главник 3492.72 3470.54 

14 Асфалтиране около сградата на ТСУ 29888.76  29745.14 

15 
Реконструкция и рехабилитация на улична пътна мрежа в 
гр.Ардино 18524.36 19985.84 

16 Реконструкция на МП Падина - мах. "Байчево" 30000.00 29951.26 

II. 

 
Изграждане и основен ремонт на МП 
 553200.00 553200.00  

1. МП Жълтуша - мах. "Чаръкчийска" 25000.00 24953.31 

2. МП Седларци - Жълтуша 15000.00 14951.40 

3. МП Главник - Жълтуша 15000.00 14955.78 

4. МП Стояново-Паспал-Мусево 15000.00 14959.56 

5. МП Бял извор - мах. "Шивачево" 25000.00 24946.79 

6. 
МП Бял извор - Диамандово 25000.00 

 24935.17 

7. 
МП Ардино - кв."Горичево" 30000.00 

 29932.82 

8. 
МП Ардино - кв."Веселиново" 20000.00 

 19881.91 

9. 
МП Ардино - мах. "Мюзиллер" 20000.00 

 19919.81 

10. 
МП Правдолюб - мах. "Джелиллер" 20000.00 

 19885.48 

11. 
МП Светулка - мах. "Халилходжалар" 25000.00 

 24951.38 
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12. 
МП Ахрянско-Търносливка-Корумахала-Долна махала 20000.00 

 19867.13 

13. 
МП Ардино - Кроячево 20000.00 

 19895.74 

14. 
МП Ябълковец - Горна махала 30000.00 

 29910.83 

15. 
МП Гърбище - Съртмахала 15000.00 

14943.48 

16. 
МП Ленище - мах. "Далджа" 25000.00 

 24928.46 

17. 
МП Боровица - Дедоллар 25000.00 

 24939.37 

18. 
МП Брезен - Салифоллар-мах. Баевци 30000.00 

 29936.28 

19. 
МП Голобрад - мах. Тумбар 20000.00 

19885.51 

20. Реконструкция на МП Червена скала - мах.Скритна 20000.00  19884.12 

21. Реконструкция на МП Ардино - мах.Азманлар 20000.00  19878.26 

22. 
МП Башево - мах. "Баковица" 20000.00 

 19885.51 

23. 
МП Долно Прахово - Чернигово 25000.00 

 24935.17 

24. 
МП Млечино - мах. Карабаш 20000.00 

 19878.26 

25. 
МП Горно Прахово - мах. "Тумба" - мах. "Шума" 25000.00 

 24951.38 

26. ППР 3200.00  5207.09 

III. 

 
Постъпления от продажба на нефинансови активи 
 250000.00 250000.00 

1 

Съфинансиране на обект "Изграждане на мост на Коджадере", 
с.Хромица 20000.00  29518.12 

2 
Ремонт на обредни домове по населени места 

25000.00 25000.00 

3 
Реконструкция и рехабилитация на улична пътна мрежа в 
гр.Ардино 39786.56  22448.56 

4 Ремонт на покривната конструкция на обреден дом в с.Сухово 10000.00 8941.01 

5 
Благоустроителни дейности на християнвски гробищен парк в 
гр.Ардино 5000.00 5000.00 

6 Изграждане на подпорна стена в с.Богатино 10000.00  9878.87 

7 Изграждане на подпорна стена в с.Горно Прахово 10000.00  9937.80 

8 Реконструкция на МП Синчец – мах. Далджа 15000.00  14913.15 

9 
Реконструкция на плочник в двора на СОУ „Васил Левски” 
гр.Ардино 15000.00  9718.49 

10 
Реконструкция на плочник пред Дирекция „Социално 
подпомагане” гр.Ардино 15000.00  14938.86 

11 
Изграждане на резервоар за питейна вода в кв. „Орлово” 
гр.Ардино 20000.00  16100.79 

12 
Направа на ограничител на скоростта тип „гърбица” по общинска 
и републиканска пътна мрежа 4213.44  4188.10 

13 Частичен ремонт на напорен водопровод в с.Гърбище 5000.00  3939.84 

14 МП Китница - мах.Горна махала 15000.00 14950.43 

15 
МП Русалско-Теризлер-мах. Дураллар 15000.00 15000.00 

16 ППР 26000.00 26000.00 

17 Закупуване на машини, съоръжения и стопански инвентар 0.00 3452.00 

18 Изграждане на подпорна стена на ул. „Странджа”, гр. Ардино 0.00 16073.98 

IV. 

 
От средствата за делегирани от държавата дейности 

1100.00  4979.00 

1. Доставка на оборудване за здравен кабинет  1100.00  1080.00 

2. 
Закупуване на компютри за нуждите на ЦОП и проект „Социално 
включване” 0.00 3899.00 

V. 
 
От средствата за зимно поддържане и снегопочистване     20000.00  14600.00 
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1. 
За закупуване на снегопочистваща техника 

20000.00  14600.00 

VI. 

 
Преходен остатък от КР-2014 
 84742.97  84527.25 

1. Реконструкция и рехабилитация на МП Сполука-Любино-Латинка 66972.00  66876.91 

2 МП Падина – Бойчева река 17770.97  17650.34 

VII. 

 
Приходи от такса за битови отпадъци 
 

0.00 

18617.28 

1. 
Закупуване на машини и съоръжения – съдове за смет и пейки 
със саксии 

0.00 
18617.28 

VIII. 

 
Програма за развитие на селските  райони 
 14136324.22 14158174.43 

1. 
проект №09/321/01148-Реконструкция и  
рехабилитация на общинска пътна мрежа  3361709.15 3355101.46 

2. 

проект №09/321/01145-Утвърждаване на здравословен начин на 
живот и създаване на условия за занимания и спорт на 
населението, туристите и хората с увреждания в община Ардино  2677564.32 2677564.32 

3. 

проект №09/322/00786-Подобряване на средата за животв 
община Ардино чрез разработване на интегриран план за 
обновяване на гр.Ардино, с.Горно Прахово, с.Брезен, с.Чубрика, 
с.Млечино  537293.16 536690.05 

4 

проект №35/3/3210113-Реконструкция и рехабилитация на 
общински МП Долно Прахово-Левци –Богатино – част от 
общински път с КRZ3021/КRZ1008, п.к.Брезен-Долно Прахово/ - 
Млечино – мах. Левци/  146598.36 124640.80 

5 проект №35/3/3210647-Ремонт на НЧ „Родопска искра” гр.Ардино  74466.59 59942.00 

6 
проект №09/321/01409-Реконструкция и рехабилитация на 
общински пътища  6744360.86 6744360.86 

7 

проект №35/3/3220649-Обновяване и развитие на населените 
места: с.Падина, с.Жълтуша, с.Млечино, с.Г.Прахово чрез 
рехабилитация на улична мрежа, тротоари,площади, зелени 
площии прилежащи пространства на сгради с религиозно 
значениеАрдино  93894.42 85516.96 

8 
проект №35/3/3221364-Подобряване на градската среда чрез 
благоустрояване на ул. "Бреза" 58391.52 58391.52 

9 

проект №35/3/3220648-Благоустрояване на междублоково 
пространство между бл. "Теменуга-1" и бл. "Теменуга-2"  и 
благоустрояване на парк ул. "Пирин" 87512.14 87512.14 

10 
проект №35/3/3211068-Водоснабдяване на група населени места 
от местността "Догру""  354533.70 354533.70 

11 
проект №35/3/3221449-"Реконструкция и изграждане на тротоари 
на ул. "Първа" с.Бял извор, ул. "Пирин" и ул. "Бор" гр.Ардино 0.00 73920.62 

  ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 15407167.19 15445897.96 

 

Участвали в гласуването 16 общински съветници, от които „ЗА” – 14. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 557 
 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.112, ал.1 и чл.114, ал.1 от Закона за горите и 

чл.71, ал.6 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 

държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет 

– Ардино реши: 

 І.Приема начина на ползване на дървесина от горски територии- общинска собственост през 2015 

година, както следва: 

 Чрез продажба на стояща дървесина на корен; 

 Чрез добив  и продажба на добита дървесина. 

1.Продажбата на стояща дървесина на корен да се осъществи по следните начини: 

 Чрез търг с тайно наддаване на търговци вписани в публичния регистър по чл.241 от Закона за 

горите и притежаващи удостоверение за регистрация на съответната дейност; 
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 По ценоразпис при провеждане на отгледни сечи във високостъблени гори с възраст до 60 

години, при провеждане на сеци в издънковите гори за превръщане в семенни и в 

нискостъблените гори, както и санитарни сечи и санитарно прочистване; 

- за физически лица, които не са търговц;и – за лична употреба, без право на продажба с 

постоянен адрес на територията на община Ардино; 

-за училища, социални домове, детски заведения, религиозни институции, културни институции 

– без право на продажба; 

2.Продажбата на добита дървесина да се осъществи по асортименти, както следва: 

 На прогнозни количества; 

 По действително добити количества; 

Продажбата на дървесина, добита от горски територии – общинска собственост да се осъществи, както следва: 

 Чрез търг с тайно наддаване; 

 По ценоразпис утвърден от Общински съвет – Ардино; 

ІІ.Общински съвет – Ардино определя следното количество за продажба по ценоразпис: 

 1.Широколистна: 

 Дърва за горене – 300 пр.м3 

2.Иглолистна: 

 Едра строителна дървесина – 5 м3 

 Средна строителна дървесина – 50 м3 

 Дребна строителна дървесина – 20 м3 

 Дърва за горене – 300 пр.м3 

Участвали в гласуването 16 общински съветници, от които „ЗА” – 16. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 558 
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 с имотите 

– общинска собственост, като включва  в списъка  имот, частна общинска собственост, както следва: 

1. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII /римско осем/ от квартал 2 /втори/ по частична регулация на 

с.Мусево, местност”Хадоново”,община Ардино,област Кърджали с площ 460.00 кв.м. /четиристотин и шестдесет 

кв.м./, одобрен със Заповед №432 от 04.04.1967година.Граници на имота: изток-УПИ IX от кв.2; запад-УПИ VII 

от кв.2; север-УПИ III от кв.2; юг-улица.Актуван с Акт №2252 от 15.06.2015 година за частна общинска 

собственост. 

2.Поземлен имот с кадастрален № 366, от квартал 26/двадесет и шест/ по регулационния план на с.Бял 

Извор, община Ардино, област Кърджали, с площ 2034.00 кв.м./две хиляди тридесет и четири квадратни метра/, 

отреден за производствена дейност, одобрен със Заповед №693 от 23.08.1982 година и изменен и допълнен със 

Заповед №117 от 11.02.2015 година.Граници на имота: изток-УПИ   с кадаестрален №298 от кв.26; запад-улица; 

север-улица; юг- имот с кадастрален № 367 и имот с кадастрален №297 от кв.26. Актуван с Акт №2293 от 

04.08.2015 година за частна общинска собственост. 

IІ.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 

имота по т.І 

IIІ.Упълномощава Кмета на Община Ардино да възложи на лицензиран оценител изготвянето на оценки 

на  имота по т.I . 

Участвали в гласуването 16 общински съветници, от които „ЗА” – 15. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 559 
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: 

 

№ Землище Масив Имот площ /дка Начин на трайно ползване 

1 Любино 000 097 0.881 ливада 

2 Любино 000 098 0.881 ливада 

3 Бял Извор 013 356 10 463 ливада 

4 Бял Извор 013 639 0.361 Нива 

5 Бял извор 013 544 1.925 нива 

6 Ахрянско 000 922 0.887 ливада 

7 Светулка 010 531 3.503 ливада 

8 Стар читак 000 136 3.500 Ливада 

9 Синчец 001 315 0.810 ливада 

10 Млечино 002 495 4.071 ливада 

Участвали в гласуването 16 общински съветници, от които „ЗА” – 15. 

==========  
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 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 560 
 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: 

№ Землище Масив Имот Площ/дка НТП Акт ЧОС № 

1 Ардино 012 301 0,582 ливада №2302/14.08.2015 г. 

2 Брезен 000 930 5,147 нива №2286/30.07.2015 г. 

3 Брезен 000 931 1,054 нива №2287/30.07.2015 г. 

4 Брезен 000 932 7,742 нива №2288/30.07.2015 г. 

5 Брезен 000 933 1,478 нива №2284/30.07.2015 г. 

6 Дядовци 012 275 0,406 ливада №2285/30.07.2015 г. 

7 Дядовци 012 661 3,050 нива №2295/05.08.2015 г. 

8 Жълтуша 010 990 2,155 ливада №2290/30.07.2015 г. 

9 Ленище 001 557 1,405 изост.нива №2279/30.07.2015 г. 

10 Ленище 001 558 3,097 изост.нива №2280/30.07.2015 г. 

11 Ленище 001 560 5,669 нива №2281/30.07.2015 г. 

12 Ленище 001 561 0,559 нива №2282/30.07.2015 г. 

13 Ленище 001 562 2,997 нива №2283/30.07.2015 г. 

14 Млечино 001 642 2,706 нива №2299/14.08.2015 г. 

15 Млечино 001 741 1,160 нива №2276/30.07.2015 г. 

16 Млечино 001 743 0,518 нива №2277/30.07.2015 г. 

17 Млечино 001 744 2,451 нива №2278/30.07.2015 г. 

18 Падина 010 838 1,864 нива №2289/30.07.2015 г. 

19 Падина 031 323 0,460 нива №2291/30.07.2015 г. 

20 Падина 031 335 3,540 нива №2292/30.07.2015 г. 

21 Светулка 011 436 2,104 изост.нива №2297/07.08.2015 г. 

22 Светулка 011 439 2,541 нива №2298/07.08.2015 г. 

23 Светулка 011 441 2,460 нива №2300/14.08.2015 г. 

24 Светулка 011 443 1,037 нива №2301/14.07.2015 г. 

IІ.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 

имотите по т.І 

IIІ.Упълномощава Кмета на Община Ардино да възложи на лицензиран оценител изготвянето на оценки 

на имотите по т.I . 

Участвали в гласуването 16 общински съветници, от които „ЗА” – 15. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 561 
 І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.56 от НРПУРОИ в Община Ардино, Общински съвет – 

Ардино приема пазарната оценка на учреденото  възмездно, безсрочно право на строеж, както следва: 

 1.Учредено възмездно, безсрочно право на строеж в УПИ II-49 от кв.83 по ПУП на гр.Ардино /Хармана/   

на БКТП с размери в основата 2х3 /6 кв.м./. Граници на имота: изток-улица; запад-УПИ I -549 от кв.83; север-

улица;юг-улица и паркинг. Актуван с Акт №2210  от 22.10.2014 година за частна общинска собственост. 

Първоначална  цена- 253.00лв./двеста петдесет и три /лева. 

 ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.37, ал.1 от ЗОС определя процедурата  за учредено 

възмездно, безсрочно право на строеж върху имот - частна общинска собственост,  чрез публичен търг / 

публично оповестен конкурс. 

 ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Ардино да организира подготовката и провеждането на публичен 

търг / публично оповестен конкурс и да сключи договора за  учредено  възмездно, безсрочно право на строеж . 

Участвали в гласуването 16 общински съветници, от които „ЗА” – 15. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 562 
 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.Поземлен имот с кадастрален № 366, от квартал 26/двадесет и шест/ по регулационния план на с.Бял 

Извор, община Ардино, област Кърджали, с площ 2034.00 кв.м./две хиляди тридесет и четири квадратни метра/, 

отреден за производствена дейност, одобрен със Заповед №693 от 23.08.1982 година и изменен и допълнен със 

Заповед №117 от 11.02.2015 година.Граници на имота: изток-УПИ   с кадаестрален №298 от кв.26; запад-улица; 

север-улица; юг- имот с кадастрален № 367 и имот с кадастрален №297 от кв.26. Актуван с Акт №2293 от 
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04.08.2015 година за частна общинска собственост. Първоначална тръжна цена- 9 520.00лв./девет хиляди 

петстотин и двадесет лева. 

 2. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХXX /римско тридесет/ от квартал 29 /двадесет и девет/ по 

регулационния  план на гр.Ардино, с площ  1070.00 /хиляда и седемдесет квадратни метра/ кв.м., одобрен със 

Заповед №338 от 07.05.1984 г. и изменен и одобрен със Заповед №567 от 06.08.2014 г. Граници на имота: изток 

УПИ XXXI-319, кв.29 за училище; запад – УПИ XXV-322,  УПИ XXVI-321 и УПИ XXVII-320 от квартал 29; 

север – пешеходна алея; юг – УПИ XXIX, кв.29 и  улица, актуван с акт за частна общинска собственост №2211 

от 30.10.2014 г. Първоначална тръжна цена- 14 400.00 лв./Четиринадесет хиляди четиристотин лева. 

 3. Урегулиран имот УПИ  V  /римско пет/ от кв.8 по регулационния план на с.Млечино, общ.Ардино, с 

площ 803.00 кв.м./осемстотин и три кв.м./, одобрен със Заповед № 501 от 15.11.1982 година и изменен и одобрен 

със Заповед № 299 от 16.06.2011 година.Граници на имота: изток- УПИ VI от кв.8; запад – улица; север-улица; 

юг- УПИ XIII за ТП, УПИ IV  от кв.8 и улица. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2221 от 

25.11.2014 година.Първоначална тръжна цена- 3 950.00 лв./Три хиляди деветстотин и петдесет лева. 

  4. Урегулиран имот УПИ  VI  /римско шест/ от кв.8 по регулационния план на с.Млечино, общ.Ардино, 

с площ 803.00 кв.м./осемстотин и три кв.м./, одобрен със Заповед № 501 от 15.11.1982 година и изменен и 

одобрен със Заповед № 299 от 16.06.2011 година.Граници на имота: изток- УПИ II-62 от кв.8; запад – УПИ  V от 

кв.8; север-улица; юг- улица. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2222 от 25.11.2014 

година.Първоначална тръжна цена- 3 950.00 лв./Три хиляди деветстотин и петдесет лева. 

 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 16 общински съветници, от които „ЗА” – 16. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 563 
 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 №001642  по скица №К00178  от 30.06.2015 г. на ОС "З" – Ардино, с площ 

2.706 дка /две цяло седемстотин и шест хилядни/, намиращ се в землището на село Млечино, местността 

”Инджирлик”, с ЕКАТТЕ 48756, община Ардино. НТП – нива; девета категория. Върху имота има следните 

ограничения: 11 Електропровод 20 kV. Ha 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на 

електропровода, не могат да се строят сгради и съоражения и засажда високостеблена растителност, при граници 

на имота: Имот №001755 /водостоп. съор./ на "Напоителни Системи” ЕАД ; имот №001790 /местен път/ на 

Община Ардино; имот №001643 /пасище, мера/ на Община Ардино; имот №001641 /пасище, мера/ на Община 

Ардино; имот №001175 /пасище, мера/ на насл. на Мюмюн Бекир Халил; имот №001631 /др.сел.ст.тер./ на 

Община Ардино. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2299 от 14.08.2015 година. При първоначална 

тръжна цена 761.00 (седемстотин шестдесет и един) лева. 

 2. Земеделска земя - имот №001743 по скица №Ф00114 от 14.07.2015 г. на ОС "З" – Ардино, с площ 

0.518 дка /нула цяло петстотин и осемнадесет хилядни/, намиращ се в землището на село Млечино, местността 

“Кайряк тарла”, с ЕКАТТЕ 48756, община Ардино. НТП – нива; девета категория. Имотът е образуван от имот 

№001623, вписан в Служба по вписванията при Районен съд – гр.Ардино с дв.вх.рег.№1319/17.12.2013 год. 

Граници на имота: Имот №001742 /полски път/ на Община Ардино; имот №001761 /пуст. необр. земя/ на 

Държавен поземлен фонд; имот №001616 /др. сел. ст. тер./ на Община Ардино; имот №001789 /местен път/ на 

Община Ардино. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2277 от 30.07.2015 година. При първоначална 

тръжна цена   143.00 (сто четиридесет и три)  лева. 

 3. Земеделска земя- имот №001744 по скица №Ф00115 от 14.07.2015 г. на ОС "З" – Ардино, с площ 2.451 

дка /две цяло четиристотин  петдесет и една хилядни/, намиращ се в землището на село Млечино, местността 

“Дюз тарла”, с ЕКАТТЕ 48756, община Ардино. НТП – нива; девета категория. Имотът е образуван от имот 

№001615, вписан в Служба по вписванията при Районен съд – гр.Ардино с дв.вх.рег.№1316/17.12.2013 

год.Граници на имота: Имот №001789 /местен път/ на Община Ардино; имот №001745 /полски път/ на Община 

Ардино; имот №001094 /ливада/ на Мюмюн Мюмюн Емин; имот №001617 /ливада/ на Община Ардино. Актуван 

с Акт за частна общинска собственост №2278 от 30.07.2015 година. При първоначална тръжна цена 696.00 

(шестстотин деветдесет и шест) лева. 

 4. Земеделска земя- имот №001562 по скица №Ф00228 от 15.07.2015 г. на ОС "З" – Ардино, с площ 2.997 

дка /две цяло деветстотин деветдесет и седем хилядни/, намиращ се в землището на село Ленище, с ЕКАТТЕ 

43270, община Ардино. НТП – нива; девета категория. Имотът е образуван от имот №000340, вписан в Служба 

по вписванията при Районен съд – гр.Ардино с дв.вх.рег.№117/24.03.2014 год. Граници на имота: Имот №001563 

/полски път/ на Община Ардино; имот №000313 /жил. територия/ на Ленище; имот №000346 /пасище, мера/ на 

Община Ардино; имот №000342 /пасище, мера/ на Община Ардино; имот №000341 /пасище, мера/ на Община 

Ардино; имот №000338 /нива/ на Община Ардино; имот №000313 /жил. територия/ на Ленище. Актуван с Акт за 

частна общинска собственост №2283 от 30.07.2015 година. При първоначална тръжна цена   860.00 (осемстотин 

и шестдесет)  лева. 

 5. Земеделска земя- имот №001557 по скица №Ф00230 от 15.07.2015 г. на ОС "З" – Ардино, с площ 1.405 

дка /едно цяло четиристотин   и пет хилядни/, намиращ се в землището на село Ленище, с ЕКАТТЕ 43270, 

община Ардино. НТП – изоставена нива; девета категория. Имотът е образуван от имот №000355, вписан в 

Служба по вписванията при Районен съд – гр.Ардино с дв.вх.рег.№123/25.03.2014 год. Граници на имота: Имот 
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№000354 /дере/ на Община Ардино; имот №000313 /жил. територия/ на Ленище; имот №000291 /местен път/ на 

Община Ардино; имот №000872 /полски път/ на Община Ардино. Актуван с Акт за частна общинска 

собственост №2279 от 30.07.2015 година. При първоначална тръжна цена   400.00 (четиристотин)  лева. 

 6. Земеделска земя- имот №001558 по скица №Ф00231 от 15.07.2015 г. на ОС "З" – Ардино, с площ 3.097 

дка /три цяло деветдесет и седем  хилядни/, намиращ се в землището на село Ленище, с ЕКАТТЕ 43270, община 

Ардино. НТП – изоставена нива; девета категория. Имотът е образуван от имот №000355, вписан в Служба по 

вписванията при Районен съд – гр.Ардино с дв.вх.рег.№123/25.03.2014 год. Граници на имота: Имот №000354 

/дере/ на Община Ардино; имот №000872 /полски път/ на Община Ардино; имот №001256 /ливада/ на Община 

Ардино; имот №001257 /пасище, мера/ на Община Ардино. Актуван с Акт за частна общинска собственост 

№2280 от 30.07.2015 година. При първоначална тръжна цена 891.00 (осемстотин деветдесет и един) лева. 

 7. Земеделска земя- имот №001560 по скица №Ф00229 от 15.07.2015 г. на ОС "З" – Ардино, с площ 5.669 

дка /пет цяло шестстотин шестдесет и девет хилядни/, намиращ се в землището на село Ленище, местността ”Ев 

алтъ”, с ЕКАТТЕ 43270, община Ардино.  

НТП – нива; девета категория. Върху имота има следните ограничения: 130 За ВЛ 6 kV, 20 kV и до 35 kV при 

трасе в земеделски земи: общо 7.5 m в т. ч. спрямо оста на електропровода - 5 m от страната. избрана за 

обслужване и 2.5 m от другата страна. Сервитути за имота: 7.50 m, 5.00 m от едната страна и 2.50 m от другата 

страна. Ограниченията на ползването са съгласно чл.14, ал.1 от Наредба 16 от 09.06.2004 г. на МРРБ, МЗП и 

МЕЕЕ. Имотът е образуван от имот №000077, вписан в Служба по вписванията при Районен съд – гр.Ардино с 

дв.вх.рег.№1293/14.12.2013 год. Граници на имота: Имот №001559 /полски път/ на Община Ардино; имот 

№000076 /пасище, мера/ на Община Ардино; имот №000078 /др. селищна територия/ на Община Ардино; имот 

№000084 /нива/ на насл. на Шабан Мехмедов Мехмедов; имот №000085 /пасище, мера/ на Община Ардино; имот 

№000087 /нива/ на насл. на Рахиме Мюмюнова Местанова; имот №000088 /пасище, мера/ на Община Ардино. 

Актуван с Акт за частна общинска собственост №2281 от 30.07.2015 година. При първоначална тръжна цена   

1 598.00 (хиляда петстотин деветдесет и осем)  лева. 

 8. Земеделска земя- имот №001561 по скица №Ф00227 от 15.07.2015 г. на ОС "З" – Ардино, с площ 0.559 

дка /нула цяло петстотин петдесет и девет хилядни/, намиращ се в землището на село Ленище, с ЕКАТТЕ 43270, 

община Ардино. НТП – нива; девета категория. Имотът е образуван от имот №000340, вписан в Служба по 

вписванията при Районен съд – гр.Ардино с дв.вх.рег.№117/24.03.2014 год. Граници на имота: Имот №000313 

/жил. територия/ на Ленище; имот №001563 /полски път/ на Община Ардино. Актуван с Акт за частна общинска 

собственост №2282 от 30.07.2015 година. При първоначална тръжна цена   157.00 (сто петдесет и седем)   лева. 

 9. Земеделска земя- имот №000932 по скица №Ф00208 от 15.07.2015 г. на ОС "З" – Ардино, с площ 7.742 

дка /седем цяло седемстотин четиридесет и две хилядни/, намиращ се в землището на село Брезен, местността 

”Ьоте ямач”, с ЕКАТТЕ 77116, община Ардино. НТП – нива; девета категория. Имотът е образуван от имот 

№000337, вписан в Служба по вписванията при Районен съд – гр.Ардино с дв.вх.рег.№56/28.02.2014 год. 

Граници на имота: Имот №000934 /полски път/ на Община Ардино; имот №000344 /местен път/ на Община 

Ардино; имот №000338 /нива/ на насл. на Сали Емурлов Салиев; имот №000339 /нива/ на насл. на Исмаил 

Ибрямов Искендеров; имот №000340 /ливада/ на насл. на Исмаил Ибрямов Искендеров; имот № 000341 /нива/  

на насл. на Салимехмед Ахмед Юсеин; имот №000336 /дере/ на Община Ардино. Актуван с Акт за частна 

общинска собственост №2288 от 30.07.2015 година. При първоначална тръжна цена  2 105.00 (две хиляди сто и 

пет)    лева. 

 10. Земеделска земя- имот №000933 по скица №Ф00209 от 15.07.2015 г. на ОС "З" – Ардино, с площ 

1.478 дка /едно цяло четиристотин седемдесет и осем хилядни/, намиращ се в землището на село Брезен, 

местността ”Ьоте ямач”, с ЕКАТТЕ 77116, община Ардино. НТП – нива; девета категория. Имотът е образуван 

от имот №000337, вписан в Служба по вписванията при Районен съд – гр.Ардино с дв.вх.рег.№56/28.02.2014 год. 

Граници на имота: Имот №000325 /жил. територия/ на мах.Баевци; имот №000344 /местен път/ на Община 

Ардино; имот №000934 /полски път/ на Община Ардино; имот №000332 /нива/ на насл. на Юммю Салишева 

Исова. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2284 от 30.07.2015 година. При първоначална тръжна 

цена   376.00 (триста седемдесет и шест)  лева. 

 11. Земеделска земя-  имот №000930 по скица №Ф00211 от 15.07.2015 г. на ОС "З" – Ардино, с площ 

5.147 дка /пет цяло сто четиридесет и седем хилядни/, намиращ се в землището на село Брезен, местността 

”Чукур тарла”, с ЕКАТТЕ 77116, община Ардино. НТП – нива; девета категория. Имотът е образуван от имот 

№000333, вписан в Служба по вписванията при Районен съд – гр.Ардино с дв.вх.рег.№55/28.02.2014 

год.Граници на имота: Имот №000926 /полски път/ на Община Ардино; имот №000336 /дере/ на Община 

Ардино; имот №000325 /жил. територия/ на мах.Баевци; имот №000335 /нива/ на насл. на Осман Ахмедов 

Османов; имот №000325 /жил. територия/ на мах.Баевци; имот №000328 /местен път/ на Община Ардино; имот 

№000329 /пасище, мера/ на насл. на Саид Садулов Мюмюнов; имот №000330 /нива/ на насл. на Юммю 

Салишева Исова; имот №000649 /пасище, мера/ на насл. на Юммю Салишева Исова; имот №000330 /нива/ на 

насл. на Юммю Салишева Исова; имот №000331 /ливада/ на Мюмюн Садула Мюмюн; имот №000334 /ливада/ на 

Хасан Мюмюн Ибрям. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2286 от 30.07.2015 година. При 

първоначална тръжна цена  1 363.00 (хиляда триста шестдесет и три)  лева. 

 12. Земеделска земя-  имот №000931 по скица №Ф00210 от 15.07.2015 г. на ОС "З" – Ардино, с площ 

1.054 дка /едно цяло петдесет и четири хилядни/, намиращ се в землището на село Брезен, местността ”Чукур 

тарла”, с ЕКАТТЕ 77116, община Ардино. НТП – нива; девета категория. Имотът е образуван от имот №000333, 

вписан в Служба по вписванията при Районен съд – гр.Ардино с дв.вх.рег.№55/28.02.2014 год. Граници на 

имота: Имот №000926 /полски път/ на Община Ардино; имот №000331 /ливада/ на Мюмюн Садула Мюмюн; 

имот №000332 /нива/ на насл. на Юммю Салишева Исова. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2287 

от 30.07.2015 година. При първоначална тръжна цена  264.00 (двеста шестдесет и четири)    лева. 
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 13. Земеделска земя-  имот №010838 по скица №Ф00219 от 15.07.2015 г. на ОС "З" – Ардино, с площ 

1.864 дка /едно цяло осемстотин шестдесет и четири хилядни/, намиращ се в землището на село Падина, 

местността ”До къщата”, с ЕКАТТЕ 55124, община Ардино. НТП – нива; девета категория. Имотът е образуван 

от имот №010703, вписан в Служба по вписванията при Районен съд – гр.Ардино с дв.вх.рег.№92/21.03.2014 год. 

Граници на имота: Имот №010033 /жил. територия/ на Община Ардино; имот №010702 /нива/ на насл. на Юсеин 

Хасанов Койнарчев; имот №010839 /полски път/ на Община Ардино; имот №010162 /нива/ на насл. на Хасан 

Юсеинов Саидов; имот №010704 /нива/ на Община Ардино. Актуван с Акт за частна общинска собственост 

№2289 от 30.07.2015 година. При първоначална тръжна цена  506 .00(петстотин и шест) лева. 

 14. Земеделска земя-  имот №010990 по скица №Ф00213 от 14.07.2015 г. на ОС "З" – Ардино, с площ 

2.155 дка /две цяло сто петдесет и пет хилядни/, намиращ се в землището на село Жълтуша, местността ”Сарик”, 

с ЕКАТТЕ 29605, община Ардино.  

НТП – ливада; девета категория. Имотът е образуван от имот №010271.Граници на имота: Имот №010987 

/ливада/ на Община Ардино; имот №010985 /ливада/ на насл. на Мехмед Юсеинов Агов; имот №010273 /пасище, 

мера/ на насл. на Райчо Митев Агов; имот №010244 /др. тр. насаждения/ на насл. на Държавен поземлен фонд. 

Актуван с Акт за частна общинска собственост №2290 от 30.07.2015 година. При първоначална тръжна цена  

589.00 (петстотин осемдесет и девет) лева. 

 15. Земеделска земя-  имот №031335 по скица №Ф00218 от 15.07.2015 г. на ОС "З" – Ардино, с площ 

3.540 дка /три цяло петстотин и четиридесет хилядни/, намиращ се в землището на село Падина, с ЕКАТТЕ 

55124, община Ардино. НТП – нива; девета категория. Имотът е образуван от имот №031311, вписан в Служба 

по вписванията при Районен съд – гр.Ардино с дв.вх.рег.№342/02.08.2013 год. Граници на имота: Имот №031334 

/полски път/ на Община Ардино; Землищна граница; имот №021127 /дере/ на Община Ардино; Землищнаимот 

№031006 /нива/ на насл. на Юсен Исуфов Хаджиюсенов; имот №031007 /ливада/ на насл. на Мехмед Тахиров 

Делимехмедов; имот №031006 /на насл. на Юсен Исуфов Хаджиюсеинов; имот №021127 /дере/ на Община 

Ардино; имот №031010 /нива/ на насл. на Ахмед Хасанов Дикмеюсенов; имот №031008 /нива/ на насл. на 

Шериф Юсенов Исмаилов; имот №031009 /нива/ на Община Ардино; имот №031310 /нива/ на насл. на Шериф 

Хасанов Х. Мехмедов; имот №031315 /нива/ на насл. на Раиф Мехмедов Банашиков. Актуван с Акт за частна 

общинска собственост №2292 от 30.07.2015 година. При първоначална тръжна цена   975.00 (деветстотин 

седемдесет и пет) лева. 

 16. Земеделска земя-  имот №031323 по скица №Ф00217 от 15.07.2015 г. на ОС "З" – Ардино, с площ 

0.460 дка /нула цяло четиристотин и шестдесет хилядни/, намиращ се в землището на село Падина, с ЕКАТТЕ 

55124, община Ардино. НТП – нива; девета категория. Имотът е образуван от имот №031311, вписан в Служба 

по вписванията при Районен съд – гр.Ардино с дв.вх.рег.№342/02.08.2013 год. Граници на имота: Имот №031315 

/нива/ на насл. на Рафет Мехмедов Банашиков; имот №031003 /нива/ на насл. на Шериф Юсенов Исмаилов; 

Землищна граница; имот №031334 /полски път/ на Община Ардино. Актуван с Акт за частна общинска 

собственост №2291 от 30.07.2015 година. При първоначална тръжна цена   121.00 (сто двадесет и един)  лева. 

 17. Земеделска земя-  имот №012661 по скица №Ф00409 от 28.07.2015 г. на ОС "З" – Ардино, с площ 

3.050 дка /три цяло и петдесет хилядни/, намиращ се в землището на село Дядовци, местността ”Кара тарла” с 

ЕКАТТЕ 24788, община Ардино. НТП – нива; девета категория. Имотът е образуван от имот №012170. Граници 

на имота: Имот №012662 /нива/ на Община Ардино; имот №012171 /нива/ на Гюлбюз Мюмюн Касаб; имот 

№012167 /пасище с храсти/ на Държавен поземлен фонд. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2295 

от 05.08.2015 година. При първоначална тръжна цена  854.00 (осемстотин петдесет и четири) лева. 

 18. Земеделска земя-  имот №011439 по скица №Ф00831 от 03.08.2015 г. на ОС "З" – Ардино, с площ 

2.541 дка /две цяло петстотин  четиридесет и една хилядни/, намиращ се в землището на село Светулка, с 

ЕКАТТЕ 65646, община Ардино. НТП – нива; девета категория. Имотът е образуван от имот №010908, вписан в 

Служба по вписванията при Районен съд – гр.Ардино с дв.вх.рег.№178/26.06.2012 год.Върху имота има следните 

ограничения: 130 За ВЛ 6 kV, 20 kV и до 35 kV при трасе в земеделски земи: общо 7.5 m в т. ч. спрямо оста на 

електропровода - 5 m от страната, избрана за обслужване и 2.5 m от другата страна. Сервитути за имота: 7.50 m, 

5.00 m от едната страна и 2.50 m от другата страна. Ограниченията на ползването са съгласно чл.14, ал.1 от 

Наредба 16 от 09.06.2004 г. на МРРБ, МЗП и МЕЕЕ. Граници на имота: Имот №011438 /полски път/ на Община 

Ардино; имот №010906 /дере, овраг, яма/ на Община Ардино; имот №010768 /др. тр. насаждения/ на Община 

Ардино; имот №010872 /пасище, мера/ на насл. на Ахмед Мехмедов Джебеджиев. Актуван с Акт за частна 

общинска собственост №2298 от 07.08.2015 година. При първоначална тръжна цена  705.00  (седемстотин и пет)  

лева. 

 19. Земеделска земя-  имот №011436 по скица №Ф00832 от 03.08.2015 г. на ОС "З" – Ардино, с площ 

2.104 дка /две цяло сто и четири хилядни/, намиращ се в землището на село Светулка, с ЕКАТТЕ 65646, община 

Ардино. НТП – изоставена нива; девета категория. Имотът е образуван от имот №010907, вписан в Служба по 

вписванията при Районен съд – гр.Ардино с дв.вх.рег.№182/26.06.2012 год.Върху имота има следните 

ограничения: 130 За ВЛ 6 kV, 20 kV и до 35 kV при трасе в земеделски земи: общо 7.5 m в т. ч. спрямо оста на 

електропровода - 5 m от страната. Избрана за обслужване и 2.5 m от другата страна.Граници на имота: Имот 

№011437 /полски път/ на Община Ардино; Землищна граница; имот №010906 /дере, овраг, яма/ на Община 

Ардино. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2297 от 07.08.2015 година. При първоначална тръжна 

цена  579.00  (петстотин седемдесет и девет) лева. 

 20. Земеделска земя-  имот № 012275 по скица №Ф00407 от 17.07.2015 година на ОС „З” –Ардино, с 

площ 0.406 дка / нула цяло четиристотин и шест хилядни/, намиращ се в землището на село Дядовци, местността 

„Къшла башъ”, с ЕКАТЕ 24788, община Ардино. НТП-ливада; девета категория. Върху имота има следните 

ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 m  от двете страни до крайните проводници или на 11m от оста на 

електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Граници на 
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имота: Имот № 012502/полски път/ на община Ардино; имот №012501/ др.селищна територия/ на Районна 

потребителна кооперация „Наркооп;  имот № 012276/полски път/ на община Ардино;имот №012596/ливада/ на 

наследниците на Али Халилов Йедибелев; имот № 012595/ливада/ на Община Ардино; имот №012266/ливада/ на 

наследниците на Шевкет Шерифов Ахмедов. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2285 от 

30.07.2015 година. При първоначална тръжна цена   112.00 (сто и дванадесет) лева. 

 21. Земеделска земя - имот №001741 по скица №Ф00113 от 14.07.2015 г. на ОС "З" – Ардино, с площ 

1.160 дка /едно цяло сто и шестдесет хилядни/, намиращ се в землището на село Млечино, местността “Кайряк 

тарла”, с ЕКАТТЕ 48756, община Ардино. НТП – нива; девета категория. Имотът е образуван от имот №001623, 

вписан в Служба по вписванията при Районен съд – гр.Ардино с дв.вх.рег.№1319/17.12.2013 год.Граници на 

имота: Имот №001742 /полски път/ на Община Ардино; имот №001789 /местен път/ на Община Ардино; имот 

№001621 /др. сел. ст. тер./ на Община Ардино; имот №001761 /пуст. необр. земя/ на Държавен поземлен фонд. 

Актуван с Акт за частна общинска собственост №2276 от 30.07.2015 година. При първоначална тръжна цена   

323.00 (триста двадесет и три) лева. 

 22. Земеделска земя - имот №011441 по скица №Ф00829 от 03.08.2015 г. на ОС "З" – Ардино, с площ 

2.460 дка /две цяло четиристотин и шестдесет хилядни/, намиращ се в землището на село Светулка, с ЕКАТТЕ 

65646, община Ардино. НТП – нива; девета категория. Имотът е образуван от имот №011146, вписан в Служба 

по вписванията при Районен съд – гр.Ардино с дв.вх.рег.№180/26.06.2012 год. Граници на имота: Имот №011442 

/полски път/ на Община Ардино; имот №011444 /дере/ на Община Ардино. Актуван с Акт за частна общинска 

собственост №2300 от 14.08.2015 година. При първоначална тръжна цена   687.00  (шестстотин осемдесет и 

седем) лева. 

 23.Земеделска земя - имот №011443 по скица №Ф00830 от 03.08.2015 г. на ОС "З" – Ардино, с площ 

1.037 дка /едно цяло тридесет и седем хилядни/, намиращ се в землището на село Светулка, с ЕКАТТЕ 65646, 

община Ардино. НТП – нива; девета категория. Имотът е образуван от имот №011146, вписан в Служба по 

вписванията при Районен съд – гр.Ардино с дв.вх.рег.№180/26.06.2012 год.Граници на имота: Имот №011442 

/полски път/ на Община Ардино; имот №011444 /дере/ на Община Ардино. Актуван с Акт за частна общинска 

собственост №2301 от 14.08.2015 година. При първоначална тръжна цена 287.00  (двеста осемдесет и седем) 

лева. 

 24. Земеделска земя - имот №012301 по скица №Ф00977 от 03.08.2015 г. на ОС "З" – Ардино, с площ 

0.582 дка /нула цяло петстотин осемдесет и две хилядни/, намиращ се в землището на град Ардино, местността 

”Мерджемек съртъ”, с ЕКАТТЕ 00607, община Ардино. НТП – ливада; девета категория. Имотът е образуван от 

имот №012203, вписан в Служба по вписванията при Районен съд – гр.Ардино с дв.вх.рег.№376/14.08.2013 год. 

Граници на имота: Имот №012291 /гора в зем. земи/ на Община Ардино; имот №012187 /пасище с храсти/ на 

Община Ардино; имот №012565 /дере/ на Община Ардино; имот №012204 /пасище, мера/ на Община Ардино. 

Актуван с Акт за частна общинска собственост №2302 от 14.08.2015 година. При първоначална тръжна цена 

168.00 (сто шестдесет и осем) лева. 

 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 16 общински съветници, от които „ЗА” – 16. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 564 
 Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124 „а”, ал.1 от ЗУТ 

дава съгласието си за изработване на ПУП – ПЗ /подробен устройствен план – план за застрояване/ на имот с 

кадастрален № 010361, находящ се в землището на с.Падина, местността „Мандрище”, ЕКАТТЕ 55124, община 

Ардино, област Кърджали с площ 4.032 дка с цел извършване на промяна на предназначението на земята от 

земеделска земя за неземеделски нужди. 

Участвали в гласуването 16 общински съветници, от които „ЗА” – 16. 

==========  

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик:Н.Зюлкерова      /С.Байрям/ 

 

 

 


