
ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 3  

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ НА 18.12.2015 ГОДИНА 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 21 

 1.На основание чл.61 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет – Ардино одобрява и упълномощава кмета на 

общината да подпише споразумение за общинско сътрудничество с партньорите: 

Обединено детско заведение „Слънце” гр.Ардино, ЦДГ „Брезичка” гр.Ардино, ЦДГ 

„Мир” с.Бял Извор, ЦДГ „Св.Св.Кирил и Методий” – с.Горно Прахово, ЦДГ 

„Св.Св.Кирил и Методий” – с.Падина, ЦДГ „Вела Пеева” – с.Жълтуша, ПДГ 

„А.С.Макаренко” с.Боровица и Фондация „Прима” по проект „Подкрепа за 

предучилищната подготовка и възпитание на децата от етническите малцинства на 

територията на община Ардино”, по процедура BG05М2ОР001-3.001 „Подкрепа за 

предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” към 

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., в качеството си на 

кандидат. 

 2.На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.61 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Ардино одобрява и упълномощава кмета на община Ардино да подпише споразумение 

за общинско сътрудничество с партньорите: СОУ „Васил Левски” гр.Ардино, СОУ 

„Христо Смирненски” с.Бял Извор, ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Падина, ОУ „Отец 

Паисий” с.Жълтуша, ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Горно Прахово, ОУ 

„А.С.Макаренко” с.Боровица, НЧ „Родопска искра” гр.Ардино, Фондация „Прима” 

гр.Доспат, Сдружение „Вега” гр.Кърджали по проект „Образователна интеграция на 

учениците в общинските училища чрез насърчаване на културното многообразие и 

приобщаване чрез българския език” по процедура BG05М20Р001-3.002- 

„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи 

или получили международна закрила” към ОП „Наука и образование” за интелигентен 

растеж 2014-2020. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 22 
 1.На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет – Ардино приема предложението на кмета на община 

Ардино за кандидатстване с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020, процедура BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско 

развитие” за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 2.Общински съвет – Ардино възлага на кмета на общината да изготви и 

представи необходимите документи пред управляващият орган по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 23 
 1.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Ардино подкрепя 

предложението на кмета на общината за кандидатстване пред ПУДООС към МОСВ за 

обект „Канализация на село Горно Прахово – І – етап, община Ардино, област 

Кърджали”. 

 2.Общински съвет – Ардино възлага на кмета на общината да се изготвят и 

внесат необходимите документи по изискванията на ПУДООС към МОСВ. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 



==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 24 
 На основание чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл.37, ал. 1 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 извършва следните промени в 

първоначално приетия план на бюджета на община Ардино за 2015 година, а именно: 

 1. Актуализира размера на предоставените трансфери по т.1.1.1.2. от Решение № 

469/05.2015г. на Общински съвет – Ардино от 100 000лв. на 138 000лв. 

 2. Актуализира размера на разходите за субсидии в частта на местните дейности 

във функция Здравеопазване от 150 000лв. на 100 000лв. 

 3. Актуализира размера на разходите за издръжка в частта на местните дейности 

във функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда  от 640 206лв. на 690 206лв. 

 4. Дава съгласие неусвоените средства в края на годината в делегираните от 

държавата дейности (след разплащане на наличните задължения и при условие, че в 

същите дейности няма неразплатени задължения), представляващи преходен остатък за 

2015г., да бъдат предоставени под формата на временен безлихвен заем за финасиране 

на разходи в местните дейности. 

 5. Възлага на кмета на общината да отрази направените корекции по бюджета на 

общината за 2015г. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 25 
 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  63440.37  63440.37 

2. Ремонт на сградата на км.Жълтуша 38567.50 38567.50 

3. Частичен ремонт на напорен водопровод в с.Еньовче 15459.09 15459.09 

4. Реконструкция на ул. "Преспа" гр.Ардино  30949.67  30309.47 

5. Изграждане на частична канализация в с.Жълтуша 24606.77 24606.77 

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

7. Реконструкция на ул."Странджа" гр.Ардино 15748.26 15645.78 

8. Реконструкция на ул. "Чинар" гр.Ардино 18432.66 16988.40 

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

10. Реконструкция на МП Боровица - мах. "Джинджилер"  9582.02  9582.05 

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



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

13 Реконструкция на МП Главник 3470.54 3470.54 

14 Асфалтиране около сградата на ТСУ  29745.14 
 29745.14 

 

15 
Реконструкция и рехабилитация на улична пътна 
мрежа в гр.Ардино 19985.84 22169.75 

16 Реконструкция на МП Падина - мах. "Байчево" 29951.26 29954.26 

II. 

 
Изграждане и основен ремонт на МП 
 553200.00 553200.00  

1. МП Жълтуша - мах. "Чаръкчийска" 24953.31 24953.30 

2. МП Седларци - Жълтуша 14951.40 14951.40 

3. МП Главник - Жълтуша 14955.78 14955.78 

4. МП Стояново-Паспал-Мусево 14959.56 14959.56 

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

6. МП Бял извор - Диамандово  24935.17  24935.17 

7. МП Ардино - кв."Горичево"  29932.82  29932.82 

8. МП Ардино - кв."Веселиново"  19881.91  19881.91 

9. МП Ардино - мах. "Мюзиллер"  19919.81  19919.88 

10. МП Правдолюб - мах. "Джелиллер"  19885.48  19885.48 

11. МП Светулка - мах. "Халилходжалар"  24951.38  24951.38 

12. МП Ахрянско-Търносливка-Корумахала-Долна махала  19867.13  19867.13 

13. МП Ардино - Кроячево  19895.74  19895.74 

14. МП Ябълковец - Горна махала  29910.83  29910.83 

15. МП Гърбище - Съртмахала 14943.48 14943.48 

16. МП Ленище - мах. "Далджа"  24928.46  24928.46 

17. МП Боровица - Дедоллар  24939.37  24939.37 

18. МП Брезен - Салифоллар-мах. Баевци  29936.28  29936.28 

19. МП Голобрад - мах. Тумбар 19885.51 19885.51 

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

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

22. МП Башево - мах. "Баковица"  19885.51  19885.51 

23. МП Долно Прахово - Чернигово  24935.17  24935.17 

24. МП Млечино - мах. Карабаш  19878.26  19878.26 

25. МП Горно Прахово - мах. "Тумба" - мах. "Шума"  24951.38  24951.38 

26. ППР  5207.09  5207.03 

III. 

 
Постъпления от продажба на нефинансови активи 
 250000.00 250000.00 

1 
Съфинансиране на обект "Изграждане на мост на 
Коджадере", с.Хромица  29518.12  29518.12 

2 Ремонт на обредни домове по населени места 25000.00 18649.18 



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

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

5 
Благоустроителни дейности на християнвски 
гробищен парк в гр.Ардино 5000.00 6009.48 

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 3452.00 8793.34 

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

IV. 

 
От средствата за делегирани от държавата 
дейности 4979.00  7359.00 

1. Доставка на оборудване за здравен кабинет  1100.00  1080.00 

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

3. 
Закупуване на компютри от училища на делегиран 
бюджет 0.00 2380.00 

V. 

 
От средствата за зимно поддържане и 
снегопочистване     
  14600.00  14600.00 

1. За закупуване на снегопочистваща техника 14600.00  14600.00 

VI. 

 
Преходен остатък от КР-2014 
  84527.25  84527.25 

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

2 МП Падина – Бойчева река  17650.34  17650.34 

VII. 

 
Приходи от такса за битови отпадъци 
 18617.28 18617.28 



1. 
Закупуване на машини и съоръжения – съдове за 
смет и пейки със саксии 18617.28 18617.28 

VIII. 

 
Програма за развитие на селските  райони 
 14158174.43 14059368.51 

1. 
проект №09/321/01148-Реконструкция и  
рехабилитация на общинска пътна мрежа 3355101.46 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 536690.05 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/ 124640.80 145325.77 

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

6 
проект №09/321/01409-Реконструкция и 
рехабилитация на общински пътища  6744360.86 6635283.23 

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 значение"" 
гр.Ардино 85516.96 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 346036.45 

11 

проект №35/3/3221449-"Реконструкция и изграждане 
на тротоари на ул. "Първа" с.Бял извор, ул. "Пирин" и 
ул. "Бор" гр.Ардино 73920.62 72004.61 

  ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 15445897.96 15349472.04 
 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   №  26 
 Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация одобрява предложените от Кмета на 



общината промени в структурата на общинската администрация и дейностите към нея, 

съгласно приложението. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 25, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 27 
 1.Общински съвет – Ардино на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА отменя 

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, околната среда и опазване 

на собствеността на територията на община Ардино, приета с Решение № 342 на 

Общински съвет – Ардино от 07.07.2006 г. 

 2.Общински съвет – Ардино на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА приема 

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, околната среда и опазване 

на собствеността на територията на община Ардино. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 26, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 28 
 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Наредба за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с 

ПМС № 139 от 24.06.2007 г., Общински съвет – Ардино приема „Задание за изготвяне 

на екологична оценка на Общия устройствен план на община Ардино – предварителен 

проект”, ведно с календарен график за провеждане на консултации със 

заинтересованите страни. 

ГЛАСУВАНЕ – ЗА – 26, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш Е  Н  И  Е   № 29 
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 Горно прахово 003 842 4,030 ливада 

2 Горно прахово 003 845 2,009 ливада 

3 Дядовци 011 199 2,367 нива 

4 Жълтуша 020 253 0,981 ливада 

5 Млечино 001 502 2,031 ливада 

6 Стояново 000 508 0,719 нива 

7 Хромица 000 683 1,541 нива 

8 Ябълковец 010 433 0,804 ливада 

9 Ябълковец 010 740 2,299 изост. нива 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 30 
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  следните имоти, частна общинска собственост: 

1. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХV /римско петнадесет/ от квартал 14 

/четиринадесет/, по регулационния план на с.Бял извор, община Ардино, област 

Кърджали, одобрен със заповед №693/23.08.1982 г. и изменен и одобрен със Заповед 



№781 от 16.09.2015 г., с площ 304 /триста и четири/ кв.м. Граници на имота: 

североизток – неурегулиран терен; северозапад – УПИ – VІІІ от квартал 14; югоизток – 

УПИ – ХІV от квартал 14; югозапад – улица. Актуван с Акт за частна общинска 

собственост №2417 от 10.11.2015г. 

2. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІV /римско четиринадесет/ от квартал 14 

/четиринадесет/ по регулационния план на с.Бял извор, община Ардино, област 

Кърджали, одобрен със заповед №693/23.08.1982 г. и изменен и одобрен със Заповед 

№781 от 16.09.2015 г., с площ 829 /осемстотин двадесет и девет/ кв.м. Граници на 

имота: североизток – неурегулиран терен; северозапад – УПИ – ХV от квартал 14; 

югоизток – УПИ – ІХ от квартал 14; югозапад – улица. Актуван с Акт за частна 

общинска собственост №2418 от 10.11.2015 г. 

3. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ /римско седем/ от квартал 4 /четири/ по 

частичната регулация на квартал „Горичево”, гр.Ардино, община Ардино, област 

Кърджали, одобрен със заповед №340/03.12.1987 г. и изменен и одобрен със Заповед 

№782 от 16.09.2015 г., с площ 543.00 /петстотин четиридесет и три/ кв.м., предназначен 

за жилищно строителство, Граници на имота: изток – УПИ VІІІ от квартал 4 и 

неурегулиран терен; запад – УПИ – VІ от квартал 4; север – неурегулиран терен; юг – 

улица. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2414 от 10.11.2015 г. 

4. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІІ /римско осем/ от квартал 4 /четири/ по 

частичната регулация на квартал „Горичево”, гр.Ардино, община Ардино, област 

Кърджали, одобрен със заповед №340/03.12.1987 г. и изменен и одобрен със Заповед 

№782 от 16.09.2015 г., с площ 838.00 /осемстотин тридесет и осем/ кв.м., предназначен 

за жилищно строителство. Граници на имота: изток – улица и неурегулиран терен; 

запад – УПИ – VІІ от квартал 4; север – неурегулиран терен; юг – улица. Актуван с Акт 

за частна общинска собственост №2415 от 10.11.2015 г. 

5. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ /римско шест/ от квартал 4 /четири/ по 

частичната регулация на квартал „Горичево”, гр.Ардино, община Ардино, област 

Кърджали, одобрен със заповед №340/03.12.1987 г. и изменен и одобрен със Заповед 

№782 от 16.09.2015 г. с площ 250.00 /двеста и петдесет/ кв.м., предназначен за 

жилищно строителство. Граници на имота: изток – УПИ VІІ от квартал 4; запад – 

улица; север – УПИ І от квартал 4; юг – улица. Актуван с Акт за частна общинска 

собственост №2416 от 10.11.2015 г. 

6. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ /римско три/ от квартал 2 /втори/ по 

частичната регулация село Еньовче, община Ардино, област Кърджали, одобрен със 

заповед №161/17.03.1969 г., с площ 530.00 /петстотин и тридесет/ кв.м., предназначен 

за жилищно строителство. Граници на имота: изток – УПИ ІV от квартал 2; запад – 

УПИ ІІ от квартал 2; север – неурегулиран терен; юг - улица. Актуван с Акт за частна 

общинска собственост №2294 от 05.08.2015 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 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 31 
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 имот, както 

следва: 

№ Землище Масив Имот площ /дка Начин на трайно ползване 

1 Ардино 011 962 0,413 Изоставена нива 

 

 ІI.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. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 32 
 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. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХV /римско петнадесет/ от квартал 14 

/четиринадесет/, по регулационния план на с.Бял извор, община Ардино, област 

Кърджали, одобрен със заповед №693/23.08.1982 г. и изменен и одобрен със Заповед 

№781 от 16.09.2015 г., с площ 304 /триста и четири/ кв.м. Граници на имота: 

североизток – неурегулиран терен; северозапад – УПИ – VІІІ от квартал 14; югоизток – 

УПИ – ХІV от квартал 14; югозапад – улица. Актуван с Акт за частна общинска 

собственост №2417 от 10.11.2015г. Първоначална тръжна цена 1 740,00 /хиляда 

седемстотин и четиридесет/ лв. 

 2. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІV /римско четиринадесет/ от квартал 14 

/четиринадесет/ по регулационния план на с.Бял извор, община Ардино, област 

Кърджали, одобрен със заповед №693/23.08.1982 г. и изменен и одобрен със Заповед 

№781 от 16.09.2015 г., с площ 829 /осемстотин двадесет и девет/ кв.м. Граници на 

имота: североизток – неурегулиран терен; северозапад – УПИ – ХV от квартал 14; 

югоизток – УПИ – ІХ от квартал 14; югозапад – улица. Актуван с Акт за частна 

общинска собственост №2418 от 10.11.2015 г. Първоначална тръжна цена 4 480,00 

/четири хиляди четиристотин и осемдесет/ лв. 

 3. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ /римско седем/ от квартал 4 /четири/ по 

частичната регулация на квартал „Горичево”, гр.Ардино, община Ардино, област 

Кърджали, одобрен със заповед №340/03.12.1987 г. и изменен и одобрен със Заповед 

№782 от 16.09.2015 г., с площ 543.00 /петстотин четиридесет и три/ кв.м., предназначен 

за жилищно строителство, Граници на имота: изток – УПИ VІІІ от квартал 4 и 

неурегулиран терен; запад – УПИ – VІ от квартал 4; север – неурегулиран терен; юг – 

улица. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2414 от 10.11.2015 г. 

Първоначална тръжна цена 6 920,00 /шест хиляди деветстотин и двадесет/ лв. 

 4. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІІ /римско осем/ от квартал 4 /четири/ по 

частичната регулация на квартал „Горичево”, гр.Ардино, община Ардино, област 

Кърджали, одобрен със заповед №340/03.12.1987 г. и изменен и одобрен със Заповед 

№782 от 16.09.2015 г., с площ 838.00 /осемстотин тридесет и осем/ кв.м., предназначен 

за жилищно строителство. Граници на имота: изток – улица и неурегулиран терен; 

запад – УПИ – VІІ от квартал 4; север – неурегулиран терен; юг – улица. Актуван с Акт 

за частна общинска собственост №2415 от 10.11.2015 г. Първоначална тръжна цена 

10350,00 /десет хиляди триста и петдесет/ лв. 

 5. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ /римско шест/ от квартал 4 /четири/ по 

частичната регулация на квартал „Горичево”, гр.Ардино, община Ардино, област 

Кърджали, одобрен със заповед №340/03.12.1987 г. и изменен и одобрен със Заповед 



№782 от 16.09.2015 г. с площ 250.00 /двеста и петдесет/ кв.м., предназначен за 

жилищно строителство. Граници на имота: изток – УПИ VІІ от квартал 4; запад – 

улица; север – УПИ І от квартал 4; юг – улица. Актуван с Акт за частна общинска 

собственост №2416 от 10.11.2015 г. Първоначална тръжна цена 3 370,00 /три хиляди 

триста и седемдесет/ лв. 

 6. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ /римско три/ от квартал 2 /втори/ по 

частичната регулация село Еньовче, община Ардино, област Кърджали, одобрен със 

заповед №161/17.03.1969 г., с площ 530.00 /петстотин и тридесет/ кв.м., предназначен 

за жилищно строителство. Граници на имота: изток – УПИ ІV от квартал 2; запад – 

УПИ ІІ от квартал 2; север – неурегулиран терен; юг - улица. Актуван с Акт за частна 

общинска собственост №2294 от 05.08.2015 г. Първоначална тръжна цена 1 700,00 

/хиляда и седемстотин/ лв. 

 7. Общински недвижим имот -  Поземлен имот №013527, с площ 2 099.00 кв.м., 

находящ се в землището на с.Бял Извор, Община Ардино, застроен със сгради, както 

следва: 

 -свинарник за угояване – едноетажен, масивен, със застроена площ 413.00 

кв.м., застоен обем 760 куб.м. в това число 327.00 кв.м. основна сграда, състояща се от 

единадесет бокса, свързани с коридор; и 86.00 кв.м. пристройка, състояща се от 

помещение за фураж и кланица. 

 -свинарник за свине – майки – едноетажен, масивен, със застроена площ 

237.00 кв.м., застроен обем 536.00 куб.м. в това число 180 кв.м. основна сграда, 

състояща се от единадесет бокс, свързани с коридор; и 57.00 кв.м. пристройка, 

състояща се от помещение за фураж и помещение за персонала. 

 Актуван с акт за частна общинска собственост №655/25.05.2006 година. 

Първоначална тръжна цена 10 100,00 /десет хиляди и сто/ 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 тайно 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 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 33 
 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 тайно  наддаване за отдаване под наем на части от 

имот  частна  общинска собственост, както следва:   

 1.Общинско нежилищно помещение – бистро,  находящо се на Общински пазар 

–  Ардино, сектор”А”, кв.11 по ПУП на града, част от имот частна общинска 

собственост /Акт №165 от 24.02.2000г./, с площ 25.00 кв.м., с предназначение: за 

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

 2. Общинско нежилищно помещение – , магазин за промишлени стоки, 

находящо се на Общински пазар –  Ардино, сектор”А”, 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 

предназначение: за развиване на търговска дейност,  месечна наемна цена : 39.60лв., 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  в размер на  три месечни наема с ДДС; 

- т.1 – 297.00 лв. 



- т.2 -  142.56 лв. 

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

Община Ардино, упълномощава Кмета на Общината да сключи договора за наем със 

спечелилите търга. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 34 
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14,ал.7 от ЗОС и  

чл.17, ал.3 от НРПУРОИ в община Ардино, Общински съвет – Ардино дава съгласие за 

удължаване срока на Договор за наем на общинско нежилищно помещение за срок от 

една /1/ година, считано от  01.01.2016 год. на наемателите, както следва:  

1. Договор №2/05.01.2009 год. за наем на общинско нежилищно помещение, 

находящо се в приземния етаж на кметство с.Боровица, общ.Ардино,с наемател 

Шахсине Мехмед Садула,с предназначение: за развиване на търговска дейност, с площ 

25.00 кв.м., при месечна наемна цена 37.50 лв., без ДДС. 

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

сключи съответния Анекс. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 35 
І.Общински съвет – град Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във 

връзка с чл.23, ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество в община Ардино, разрешава сключените срочни договори за 

отдаване под наем на общински терени, върху които има поставени павилиони и др. 

преместваеми съоръжения да бъдат удължени за срок от една година, считано от 

01.01.2016г.до 31.12.2016г. 

ІІ. Общински съвет – Ардино упълномощава кмета на общината да сключи 

съответните Анекси. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 36 
 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 за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: Обществен превоз на пътници с автобусен транспорт по 

утвърдената Общинска транспортна схема за автобусна линия Ардино-Ленище  с 

часове на тръгване 07.00 - 08.00 часа  и 13.00-14.00 часа. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 26, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 37 
 На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 

от Устава на Националното сдружение на общините в Република България, Общински 

съвет – Ардино реши: 

 1.Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на 

общините в Република България представителя на Общинския съвет – Сезгин 

Байрамали Байрям – Председател на Общински съвет – Ардино. 

 2.При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на 

Общото събрание, той ще бъде заместван от Мюмюн Рахим Джила – зам.председател 

на Общински съвет – Ардино. 



Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 38 
 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.198е, ал.3 и ал.5 от закона за 

водите, Общински съвет – Ардино съгласува позицията на представителя на Община 

Ардино в заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К – Кърджали” на 

21.12.2015 г. по предоставения дневен ред, а именно: 

 1.По т.2 от дневния ред по предложения проект за Решение № 1 

 „На основание чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите съгласува Бизнес плана за 

развитие на дейността на „В и К” ООД гр.Кърджали през регулаторния период 2015-

2016 г., във връзка с удължаване на регулаторния период до 31.12.2016 година. 

 2.По т.3 от дневния ред по предложение на проект за Решение № 2 

 „На основание чл.20, ал.3 от ПОДАВ и К, членовете на Общото събрание на 

Асоциацията по В и К – Кърджали приемат препоръчителният размер на вноската на 

държавата в бюджета на асоциацията за 2016 година да бъде 15 000 лева – гласува с 

„ЗА”. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 39 
 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, § 5, т.1 от Заключителните разпоредби на 

Наредбата за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване, във 

връзка с чл.9, ал.11 от Закона за защита при бедствия, Общински съвет – Ардино 

допълва общинския план за защита при бедствия на община Ардино с разчети за 

евакуация и разсредоточаване при земетресение. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 26, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 40 
Общински съвет – Ардино актуализира и преструктурира съдържанието на 

Плана за защита при бедствия на община Ардино с обособени раздели и логистична 

схема за предоставянето на индивидуалните средства за защита на населението при 

необходимост. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 26, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 41 
 На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  Общински съвет – Ардино реши община Ардино да осигури 

съфинансиране на проект № 202 „Намаляване на емисиите на парникови газове чрез 

внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на община 

Ардино” в размер на 15% и достигната цена от проведената обществена поръчка по 

Закона за обществени поръчки в размер на 42 822,40 лв. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 42 
 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, ал.1 от НРПУРОИ  в Община Ардино открива 

процедура за провеждане на търг с тайно  наддаване за отдаване под наем на част от 

имот, публична общинска собственост, както следва:  

 1.Помещение – кафе-сладкарница с обща площ 108.30 кв.м., находящо се в 

сградата на  читалище „Родопска искра-1921” гр.Ардино  /първи етаж/,  акт за публична 



общинска собственост №76 от  21.07.1998г./, за срок от 5 /пет/ години, за извършване 

на  търговска   дейност,  при следните тръжни условия: 

 - Първоначална месечна наемна цена  за помещението по т.1–  357.39 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 обекта по т.1  в размер на  три месечни наема с ДДС  в размер на     

1 286.60лв. се внася в касата на община Ардино, в срок до деня, предхождащ 

провеждането на търга; 

 - Заявленията за участие в търга се внасят в деловодството на община Ардино в 

същия срок; 

 - Представянето на пликовете с предложенията за цена при проведен таен търг 

се прави пред тръжната комисия, в деня и часа, определени за начало на търга;  

 - Оглед на помещението – веки работен ден – от 10.00 до 15.00 часа; 

 - При липса на кандидати, повторни търгове да се проведат при същите  условия, 

всяка следваща седмица, в същия ден и час; 

 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 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 43 
 1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Ардино 

подкрепя идеята на Кмета на общината за кандидатстване с проектно предложение 

“Ремонт на сградата на кметство с. Ленище, община Ардино” пред МТСП по Проект 

“Красива България”, Мярка 01- “Подобряване на обществената среда в населените 

места” . 

 2.Възлага на Кмета на общината да се изготвят и внесат необходимите 

документи по изискванията на Проект „Красива България” и да се предвидят средства 

от бюджета на общината в размер на 50 % от общата стойност за съфинансиране на 

проекта.  

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 44 
 На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Ардино променя 

състава на постоянните комисии, както следва: 

 І.Комисия по финанси, бюджет и стопанско управление 

Председател: Зюлфие Ниязиева Ибрямова 

Зам.председател: Зекие Юзджанова Косова 

Членове: 1.Ерол Шериф Мехмед 

  2.Альон Насков Хаджиев 

  3.Евгин Арслан Мехмед 

  4.Веселин Янков Чаушев 

  5.Тодор Петков Буров 

 ІІ.Комисия по здравеопазване и социални дейности 

Председател: Шинка Асенова Аврамова 

Зам.председател: Зюлфие Ниязиева Ибрямова 

Членове: 1.Рукие Фикретова Солак 

  2.Бахтияр Фахриев Ходжов 

  3.Бюлбюл Рамадан Юмер 



  4.Бисера Алексиева Узунова 

  5.Веселин Янков Чаушев 

 ІІІ.Комисия по образование, култура и вероизповедания 

Председател: Бахтияр Фахриев Ходжов 

Зам.председател: Мелихат Емин Салим 

Членове: 1.Азис Халибрям Мурад 

  2.Месут Мустафов Хайрулов 

  3.Юксел Сабри Исмаил 

  4.Метин Мустафов Мюмюнов 

  5.Красимир Каменов Даматов 

 ІV.Комисия по ТСУ, транспорт, комуникации 

Председател: Азис Халибрям Мурад 

Зам.председател: Альон Насков Хаджиев 

Членове: 1.Ерол Шериф Мехмед 

  2.Салим Сали Али 

  3.Ибрям Мюмюн Мурад 

  4.Тодор Петков Буров 

  5.Съби Милчев Узунов 

 V.Комисия по евроинтеграция и екология 

Председател: Зекие Юзджанова Косова 

Зам.председател: Павлин Павлов Кръстев 

Членове: 1.Орхан Мюмюн Мехмед 

  2.Салим Сали Али 

  3.Шахин Мехмедов Байрамов 

  4.Бисера Алексиева Узунова 

  5.Неждет Хасанов Моллов 

 VІ.Комисия по етика, законност, обществен ред и контрол на решенията на 

общинския съвет 

Председател: Бюлбюл Рамадан Юмер 

Зам.председател: Съби Милчев Узунов 

Членове: 1.Мелихат Емин Салим 

  2.Росен Стоянов Камбуров 

  3.Шинка Асенова Аврамова 

  4.Азис Тахиров Моллов 

  5.Павлин Павлов Кръстев 

 VІІ.Комисия по младежки дейности, спорт и туризъм 

Председател: Месут Мустафов Хайрулов 

Зам.председател: Евгин Арслан Мехмед 

Членове: 1.Юксел Сабри Исмаил 

  2.Метин Мустафов Мюмюнов 

  3.Красимир Каменов Даматов 

 VІІІ.Комисия по земеделие и гори 

Председател: Шахин Мехмедов Байрамов 

Зам.председател: Неждет Хасанов Моллов 

Членове: 1.Ибрям Мюмюн Мурад 

  2.Орхан Мюмюн Мехмед 

  3.Рукие Фикретова Солак 

  4.Росен Стоянов Камбуров 

  5.Азис Тахиров Моллов 

 ІХ.Комисия за предотвратяване и установяване конфликт на интереси 



Председател: Мюмюн Рахим Джила 

Членове: 1.Зюлфие Ниязиева Ибрямова 

  2.Альон Насков Хаджиев 

  3.Бахтияр Фахриев Хаджиев 

  4.Съби Милчев Узунов 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 25, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 1 

==========  

 

Вярно с оригинала при ОбС-Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик: Н.Зюлкерова      /С.Байрям/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


