
 

  
 

ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 22 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ НА 01.02.2018 ГОДИНА 
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 345 

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Ардино приема План за 

работата на Общински съвет – Ардино за 2018 година. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 25, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 346 

 На основание чл.52, ал.1 и чл. 21, ал. 1, т.6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, 

чл.39 и  чл.94, ал.2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2018г., ПМС № 332/22.12.2017г. за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 година и Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община 

Ардино, Общински съвет – Ардино, реши: 

1.  Приема бюджета на община Ардино за 2018 г. както следва: 

 1.1. По приходите в размер на 9 970 547 лв., в т.ч. за ДД – 5 037 380 лв. и МД – 4 933 167 

лв., съгласно Приложения № 1 и 3. 

 1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 037 380 лв. 

 в т.ч. : 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 4 740 925 лв.; 

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на   83 777 лв. 

 1.1.1.3. Преходен остатък от държавни дейности от 2017 г. в размер на 212 678 лв, в това 

число: КР – 39 892 лв., разпределен по дейности, съгласно Приложения № 2. 

 1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 4 933 167 лв.,   

 в т.ч.: 

 1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 501 000 лв.; 

 1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  1 161 000 лв.; 

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 995800 лв.; 

 1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 996 823 лв. 

 1.1.2.5. За зимно поддържане и снегопочистване - в размер на 239 500 лв. 

 1.1.2.6. Преходен остатък от местни дейности от 2017 г. в размер на 1 167 604 лв., 

разпределен по дейности (съгласно Приложения № 4), в това число: с целеви характер 1 167 

604 лв., от тях  КР 1 160 458 лв. 

 1.1.2.7.  Временни безлихвени заеми – 42 860 лв. 

 1.1.2.8. Временна финансова помощ – 55 000 лв. 

 1.2. По разходите в размер на 9 970 547 лв. разпределени по функции, групи, дейности и 

параграфи, съгласно Приложения № 2 и 4,    

в т.ч.  

 1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 5 037 380 лв., в т.ч. 163 669 лв. 

за капиталови разходи. 

 1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със 

средства от собствени приходи и от изравнителната субсидия в размер на 130 000 лв. 
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 1.2.3. За местни дейности в размер на 4 933 167 лв., в т.ч. 2 557 281 лв. за капиталови 

разходи 

 1.3 Приема Програма за капиталовите разходи за 2018 година в размер на  2 720 950 лв., 

финансирани със бюджетни средства,  съгласно Приложение № 5, като:  

 1.3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер 

на         1 080 600лв.; 

 1.3.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления 

от продажба на общински нефинансови активи.  

 1.4. Приема числеността на персонала и разпределението на плановите разходи за 

работни заплати през 2018г., без звената прилагащи системата на делегирани бюджети, 

съгласно Приложение № 6. 

1.5. Утвърждава разчета за целеви разходи и субсидии, както следва: 

1.5.1. Членски внос – 10 000лв.; 

1.5.2. За поддържане договорните взаимоотношения с побратимените общини 

Нилюфер-Бурса, Къркларели и Картал – Истанбул, Република Турция – 18 000 лв.; 

1.5.3. Помощи по решение на Общински съвет – 7 000 лв., в т.ч.  

1.5.3.1. За подпомагане на  ученици и студенти – 2 000 лв. 

1.5.3.2. Помощи за погребения (превоз, дъски, ковчег) – 2000 лв. 

 - индивидуален размер на помоща – 40лв., която се изплаща срещу представени препис-

извлечение от смъртен акт, разходооправдателен документ за извършен разход, служебна 

бележка от съответното кметство, че не е предоставена друга помощ във връзка с погребението 

и удостоверение, че лицето е социално слабо и няма близки и роднини. 

1.5.4. Културни празници от общински характер  - 20 000 лв. 

1.5.5. Вестник “Ардински глас”  -  10 000 лв. 

1.5.6. Подпомагане на издателска дейност – 3 000 лв. 

1.5.7. Финансиране на участия от регионален и национален характер – 7 000 лв. 

1.5.8. Финансиране на Общинска учителска спартакиада – 1 000 лв. 

1.5.9. Субсидии за: 

1.5.9.1. читалища – 234 500 лв.; 

1.5.9.2. спортни клубове – 32 000лв.; 

1.5.9.3. организации с нестопанска цел – ТД „Бели брези“ – 2 000 лв. 

1.5.10. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия, свързани 

с предоставянето и отчитането на целевите средста по т. 1.5. 

1.6. Приема следните лимити за разходи:  

 1.6.1. Социално-битови в размер до 3 % върху плановите средства за работна заплата на 

заетите по трудови правоотношения; 

 1.6.2. За представителни цели – 17 400 лв., в т.ч. 

 1.6.2.1. за кмета на общината  - 11 600 лв.; 

 1.6.2.2. за председателя на Общинския съвет – 5 800 лв.  

 1.7. Утвърждава поименен списък на лицата, заети във функция „Образование“, които 

имат право на транспортни разходи в размер на 100 % от стойността на действителните 

разходи, съгласно Приложения № 7. 

2. Определя максималния размер на дълга, както следва: 

2.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2018г. – 2 млн. лв.; 

2.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2018г. – 126 000 лв. 

2.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2018г. 

– 1 млн. лв.  

3. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2018 година в размер до 5 млн. лв., като налични към края на годината не 

повече от 1296 х. лв. 

4. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2018 година в размер до 7 500 х. лв, като наличните към края на годината поети 

ангажименти за разходи не могат да надвишават   4 322 х. лв.. 



5. Определя размера на просрочените задължения от 2017 година, които да бъдат 

разплатени от бюджета за 2018 година в размер на 333 191 лв. и размера на просрочените 

вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018 година в размер на 3 857 лв. 

5.1. Приема план – график за обслужване на просрочените задължения за 2018 година, 

съгласно Приложение № 8. 

6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз 

в размер на 1 576 310 лв., съгласно Приложение № 9.   

7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за  

2018г. и прогнозни показатели за периода 2019г. и 2020 г. 

8. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община 

Ардино, съгласно Приложение № 10. 

9. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

9.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за 

разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при 

условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 

просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

9.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

10. Възлага на кмета: 

10.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

10.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

10.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението; 

10.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите 

и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителя/донора и с 

размера на преизпълнението на местните приходи да актуализира разходите в зависимост от 

потребностите. 

10.5. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при 

нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по 

актуализираната Система за финансово управление и контрол 

10.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 

отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и 

на МФ. 

11. Упълномощава кмета: 

11.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо 

финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие 

че не се нарушава своевремонното финансиране на делегираните от държавата дейности, и се 

спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя 

предназначението на средствата в края на годината. 

11.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

11.3. Да ползва временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 

общинския бюджет и набирателни сметки на общината за авансово финансиране на плащания 

по проекти до възстановяването им от Управляващия орган. 

11.4. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 

Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за 

реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие. 

11.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

12. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет 

да разработят и представят конкретни мерки за изпълнението на приетия от Общинския съвет 

бюджет. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА” – 20. 

==========  



 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 347 

 Общински съвет – Ардино на основание чл. 21, ал. 2  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация изменя Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 184 на Общински 

съвет-Ардино от 18.03.2005 г., както следва:  

            І.Създават се нови текстове, както следва:  

 Чл.16а., ал.1(нова,приета с решение № 347 от 01.02.2018 г.) Общинските недвижими 

имоти, предоставени за управление на общинските училища, детски градини и центрове за 

подкрепа за личностно развитие, са публична общинска собственост. 

 Чл.16а., ал.2(нова,приета с решение № 347 от 01.02.2018 г.) От датата на влизане в сила 

на акта за обявяване на държавно училище за общинско, имотите - публична държавна 

собственост, предоставени на училището преди обявяването му за общинско, преминават в 

собственост на общината, на територията на която се намират имотите, и стават публична 

общинска собственост, а вещите - държавна собственост, стават собственост на общината, 

финансираща училището. 

 Чл.16а., ал.3(нова,приета с решение № 347 от 01.02.2018 г.) Имотите и вещите по ал. 2 

се предоставят за управление на училището, което ги е управлявало до обявяването му за 

общинско, и се ползват само за целите на образователния процес, без да променят 

предназначението си. 

 Чл.16а., ал.4(нова, приета с решение № 347 от 01.02.2018 г.) Когато седалището на 

училището, управляващо имотите по ал. 2, е извън територията на общината, която ги 

придобива, след влизането в сила на акта за обявяване на училището за общинско общината 

приобретател предоставя имотите за управление на финансирани от нея училища. 

 Чл.16а., ал.5(нова, приета с решение № 347 от 01.02.2018 г.) От датата на влизане в сила 

на акта за обявяване на общинско училище за държавно имотите и вещите, предоставени на 

училището преди обявяването му за държавно, преминават в собственост на държавата, 

управляват се от училището и се ползват само за целите на образователния процес, без да 

променят предназначението си. 

 Чл.16б (нова, приета с решение № 347 от 01.02.2018 г.) Придобитите възмездно от 

общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие 

недвижими имоти и движими вещи са със статут на частна общинска собственост. 

 Чл.16в (нова, приета с решение № 347 от 01.02.2018 г.) Придобитите безвъзмездно от 

общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие 

недвижими имоти и движими вещи, както имотите и вещите, собствеността върху които им е 

възстановена, са собственост на училището, детската градина или центъра. 

 Чл.16г, ал.1 (нова, приета с решение № 347 от 01.02.2018 г.) Имотите или части от тях и 

вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на общински училища, детски 

градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, се използват за образователни, здравни, 

социални или хуманитарни дейности по реда на Закона за общинската собственост и 

подзаконовите актове по прилагането им. 

 Чл.16г., ал.2 (нова, приета с решение № 347 от 01.02.2018 г.) Имотите или части от тях и 

вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на общински училища, детски 

градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, за които няма обществена потребност 

за ползването им за дейностите по ал. 4, могат да се ползват и за други дейности при 

едновременно изпълнение на следните условия: 

 1. в срок от две години не е идентифицирана обществена потребност от използването им 

за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности; 

 2. налице е положително становище на министъра на образованието и науката, 

изготвено въз основа на оценка на образователните потребности в общината; 

 3. населеното място е с население под 5 хиляди души. 

 ІІ.Съществуващият текст на чл.111, алинея 1 от Наредбата се изменя и допълва като 

придобива следното съдържание: 

  Чл. 111. /1/ . (изм. и доп. с решение № 347 от 01.02.2018 г.)  За участие в търга и 

конкурса кандидатите представят следните документи: 

 1. квитанция за закупена тръжна или конкурсна документация /оригинал/; 



 2. платежен документ за внесен депозит за участие в търга или конкурса /оригинал/; 

 3. декларация за единен идентификационен код (ЕИК) на кандидата – по образец; 

 4. документ за съдебна регистрация за юридически лица /заверено копие/ - представя се 

само от юридически лица, за които се изисква такава регистрация; 

 5. удостоверение за актуално правно състояние за юридически лица /заверено копие/ - 

представя се само от юридически лица, за които се изисква съдебна регистрация; 

 6. документ за регистрация по БУЛСТАТ за юридически лица /заверено копие/- 

представя се само от юридически лица, за които се изисква такава регистрация; 

 7. документ за данъчна регистрация за юридически лица /заверено копие/ - представя се 

само от юридически лица, за които се изисква такава регистрация; 

 8. нотариално заверено пълномощно за представителство /оригинал/, в случаите на 

упълномощаване касаещо единствено обекта, предмет на търга или конкурса, в случаите на 

упълномощаване; 

 9. декларация за липса на задължения към община Ардино – по образец; 

 10. декларация за извършен оглед на обекта – по образец; 

 11. декларация за запознаване с тръжната или конкурсната документация и 

информационния меморандум – по образец; 

 12. предложение за цена на имота при провеждане на търг с тайно наддаване или 

конкурс; 

 13. Решение на общото събрание на дружеството /кооперацията, юридическото лице с 

нестопанска цел /или решение на съвета на директорите на АД за участие в търга или конкурса 

за конкретния имот и за цената за закупуване на имота / заверено копие/. Изисква се в случаите 

на извършване на разпоредителна сделка. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 348 

 I. Общински съвет – град Ардино на основание чл.21, ал.1,  т.12  от ЗМСМА във връзка 

с чл. 8, ал.9 от Закона за общинската собственост приема годишната програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 година. 

 

  Приложение № 1 – сгради   и   УПИ 

  Приложение № 2 – земи от общинския поземлен фонд 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 349 

 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 части от имот, частна  общинска собственост, 

както следва:   

 1.Общински нежилищни помещения: 

 –търговски обект №2А, находящ 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  12.00 кв.м., с предназначение: за развиване на търговска дейност,  

месечна наемна цена : 39.60лв., без ДДС. 

 –търговски обект №2Б, находящ 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  12.00 кв.м., с предназначение: за развиване на търговска дейност,  

месечна наемна цена : 39.60лв., без ДДС. 

 2.Общинско нежилищно помещение –търговски обект №3, находящ 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 :  128.00лв., без ДДС. 

 3.Общинско нежилищно помещение –търговски обект №4, находящ 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 21.53 кв.м., с предназначение: за 

развиване на търговска дейност,  месечна наемна цена :  71.05 лв., без ДДС. 

 Тръжна документация, в размер на 30.00 лв. се закупува от касата на община Ардино, в 

срок до деня, предхождащ провеждането на търга; 

 Депозит  за обектите, както следва: 

- Търговски обект  №2А   в размер на  един месечен наем с ДДС- 47.52 лв.; 

- Търговски обект  №2Б   в размер на  един месечен наем с ДДС- 47.52 лв.; 

- Търговски обект  №3      в размер на  един месечен наем с ДДС- 153.50лв; 

- Търговски обект  №4      в размер на  един месечен наем с ДДС- 85.26 лв. 

 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 спечелилите търга. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 350 

 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..17 ”а” от НРПУРОИ в Община Ардино открива процедура за 

провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот, публична 

общинска собственост, както следва:  

 1. Помещения  с обща площ 250.00 кв.м., находящи се на втори етаж в сградата на 

бивша ПГ”Христо Смирненски” гр.Ардино, парцел VIII, кв.29 по ПУП на гр.Ардино, актуван с 

АПОС №373 от 26.06.2009 година за срок от 5 /пет/ години, при първоначална месечна наемна 

цена  – 362.50 лв., без ДДС, за извършване на производствена дейност. 

 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 25 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 351 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.3 и чл.17, ал.1 от 

НРПУРОИ в община Ардино, Общински съвет – Ардино дава съгласие за удължаване срока на 

Договорите за наем на общински нежилищни помещения за с една /1/ година, считано от 

01.02.2018 год. до 31.01.2019 год. на наемателите, както следва:  

- Договор №2 от 01.02.2012 год. за наем на общинско нежилищно помещение, находящо 

се на Общински пазар – Ардино, сектор”В”, кв.11 по ПУП на града, част от имот частна 

общинска собственост /Акт №165 от 24.02.2000г./, с площ 12.00 кв.м., с наемател Велислава 

Миланова Косова, с предназначение: за развиване на търговска дейност, при месечна наемна 

цена: 39.60 лв., без ДДС. 

- Договор №3 от 01.02.2012 год. за наем на общинско нежилищно помещение, находящо 

се на Общински пазар – Ардино, сектор”Б”, кв.11 по ПУП на града, част от имот частна 

общинска собственост /Акт №165 от 24.02.2000г./, с площ 12.00 кв.м., с наемател Нарин Хълми 

Садула, с предназначение: за развиване на търговска дейност, при месечна наемна цена: 39.60 

лв., без ДДС. 

- Договор №2 от 01.02.2011 год. за наем на общински нежилищно помещение – магазин 

за промишлени стоки, с площ 12.00кв.м., находящо се на Общински пазар град Ардино, 

сектор”Б”, кв.11 по ПУП на град Ардино, част от имот частна общинска собственост /Акт 

№165 от 24.02.2000г./ с наемател Селями Сака, с предназначение: за търговска дейност, при 

месечна наемна цена: 63.00 лв., без ДДС. 

- Договор №4 от 01.02.2012 год. за наем на общинско нежилищно помещение, находящо 

се в сградата на УПК към СОУ”Васил Левски”, град Ардино, парцел Х от кв.18 по ПУП на град 

Ардино, актуван с Акт за публична общинска собственост /Акт №64 от 17.06.1998г./, с площ 

112.00 кв.м., с наемател Гюнай Расим Якуб, с предназначение: за склад, при месечна наемна 

цена: 84.83 лв., без ДДС 

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

Анекси към Договорите за наем. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 

==========  



 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 352 

 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 пазарниата оценка на посочения недвижим имот, 

определен от лицензиран оценител и я обявява за първоначална тръжна цена за продажба, както 

следва: 

 1. Търговско помещение №2 със самостоятелен вход, разположено на първи етаж в 

двуетажна масивна административна сграда – кметство със застроена площ , съгласно АЧОС от 

55.50 кв.м., състоящо се от четири помещения, при граници на обособения обект:североизток-

складови помещения на кметство Боровица, северозапад-търговски обект №1 и горе 

канцеларии  на кметство Боровица, заедно с припадащите се идеални части от общите части на 

сградата и от правото на строеж върху земята, съставляваща УПИ VIII, кв.2 по плана на 

с.Боровица, общ.Ардино, одобрена със Заповед №555/1983г. Първоначална тръжна цена- 4 

530.00/Четири хиляди петстотин и тридесет 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 търга, и  сключи договора за продажба със спечелилия. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 353 
 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/ за имоти с кадастрални №№ 000628 и 000881, находящи се в землището на 

село Брезен, местността „Потайник”, ЕКАТТЕ 77116, общ.Ардино, обл.Кърджали, с обща площ 

5.279 дка с цел извършване на промяна на предназначението на земята от земеделска земя за 

неземеделски нужди. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 25, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 354 

 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/ за имоти с кадастрални №№012530 и 012531, находящи се в землището на 

село Дядовци, ЕКАТТЕ 24788, общ.Ардино, обл.Кърджали, с обща площ 23.018 дка с цел 

извършване на промяна на предназначението на земите от земеделска земя за неземеделски 

нужди. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 25, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 355 

 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-Мировец  с часове на тръгване 14.00 

- 08.30 часа, за срок от 3 години. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 25, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 356 

 1.На основание чл.59, чл.60 и чл.61 от ЗМСМА, Общински съвет – Ардино приема 

предложението на община Йенибоазичи /Yenibogazici/ - Севернокипърска турска република за 

осъществяване на междуобщинско сътрудничество между община Йенибоазичи /Yenibogazici/ - 

Севернокипърска турска република и община Ардино, област Кърджали. 



 2.Упълномощава кмета на община Ардино да подпише споразумение за сътрудничество 

с община Йенибоазичи /Yenibogazici/ - Севернокипърска турска република при спазване на 

изискванията на чл.61 от ЗМСМА. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 25, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 357 

 На основание чл.59, ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общински 

съвет – Ардино приема Програма и Календар за развитието на физическото възпитание и 

спорта през 2018 година. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 15, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 

 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 358 

 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.15 и чл.16 от Закона за 

младежта, Общински съвет – Ардино приема Общински план за младежта за 2018 година. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 25, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 359 

 Общински съвет – Ардино приема Отчета за 2017 година и плана за 2018 година на 

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 25, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 360 

 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 в сградата на бивша здравна служба в село Бял извор, актуван с 

акт за частна общинска собственост № 2475 от 27.07.2016 г.,  на наемателя Цонка Косанова 

Караджова, 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 сградата на бившата детска градина в село Бял извор                     

( Диамандово), актуван с акт за частна общинска собственост № 718 от 03.12.2008 г.,  на 

наемателя Исмаил Хасан Гюл, настанен 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 25 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е Н  И  Е  № 361 

 Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  връзка с чл.14 от 

Наредбата за определяне и администриране  на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Ардино,  във връзка с чл.36, ал.1 и ал.2, т.2 от Наредбата за реда за създаване и 

организиране дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на 

бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, освобождава 

членовете на доброволно формирование „Ардино – 2016” от заплащане на такси за 

административни и технически услуги, предоставяни от общинска администрация Ардино и 

такса за ползване на детски ясли и детски градини, докато изпълняват задълженията си като 

членове на формированието.  

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 362 



Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, дава  съгласие 

община Ардино да предостави за безвъзмездно ползване част от  имот с кадастрален № 11196, 

актуван с акт за частна общинска собственост №1425 от 02.09.2013 г., находящ се в землището 

на село Бял извор, с площ половин декар на джамийско настоятелство - Бял извор за 

обособяване на гробищен парк за нуждите на махала Чолаково, кметство Бял извор, като не 

ангажира Общината по проектирането, изграждането и въвеждането му в експлоатация, което е 

ангажимент и отговорност на джамийското настоятелство. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 

==========  

 

 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 363 

 Относно: Издаване на запис на заповед от община Ардино в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане за 2018г. по Споразумение за изпълнение на Стратегия за 

Водено от общностите местно развитие №РД50-198 от 29.11.2016г. по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ за Проект “Изпълнение на Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие на Местна инициативна група Ардино-Джебел на територията на 

община Ардино и община Джебел", сключен между Управляващият орган на Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Управляващият орган на Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014-2020г., Управляващият орган 

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020г. и Сдружение 

с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино – Джебел”. 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и Споразумение за изпълнение на Стратегия за 

Водено от общностите местно развитие № РД 50-198 от 29.11.2016г. по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ за проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие на Местна инициативна група Ардино-Джебел на територията на 

Община Ардино и Община Джебел", сключено между Управляващият орган на Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Управляващият орган на Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014-2020г., Управляващият орган 

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020г. и Сдружение 

с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино – Джебел”, седалище и адрес на 

управление гр.Ардино, ул.“София“ №12, ЕИК по БУЛСТАТ 108566898, представляван от Изет 

Изет Шабан – Председател на Управителния съвет, 

Общински съвет – Ардино 

РЕШИ: 

1.  Упълномощава  кмета  на  община Ардино - Ресми Мехмед Мурад  да  подпише  

Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие” в  размер  на  46 656.89 лева, (четиридесет и шест хиляди шестстотин петдесет и 

шест лева и осемдесет и девет стотинки) за обезпечаване на 60% от 100% заявения размер на 

авансово плащане за 2018г. от 77 761,48лв. (седемдесет и седем хиляди седемстотин шестдесет 

и един лева и четиридесет и осем стотинки) по Споразумение за изпълнение на Стратегия за 

Водено от общностите местно развитие №РД50-198 от 29.11.2016г. по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ за проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие на Местна инициативна група Ардино-Джебел на територията на 

Община Ардино и Община Джебел", сключено между Управляващият орган на Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Управляващият орган на Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014-2020г., Управляващият орган 

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020г. и Сдружение 

с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино – Джебел”.  

2. Възлага на Председателя на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“ – 

Изет Изет Шабан да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане 



за 2018г. по Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие №РД50-198 от 29.11.2016г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 364 

 Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация отменя свое решение № 317 от 24.11.2017 година. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 25, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

Вярно с оригинала при ОбС-Ардино   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик:        /С.Байрям/ 

 


