
  
 

 
 

ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 15 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ НА 31.03.2017 ГОДИНА 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 229 

 На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Ардино отменя Решение 

№ 225 от 27.02.2017 година на Общински съвет – Ардино. 

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

 В залата присъстваха 24 общински съветници. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 230 

Общински съвет – Ардино 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, 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  250 800,00 лева, (двеста петдесет хиляди и осемстотин 

лева) за обезпечаване на 60% от 100% заявения размер на авансово плащане от 

418 000.00лв. (четиристотин и осемнадесет хиляди лева) 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 

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

факс 45 68; е-mail:obs_ardino@abv.bg 



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 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 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 231 

 

 1.На основание чл. 59 и сл. от ЗМСМА, Общински съвет - Ардино подкрепя 

предложението на кмета на общината за кандидатстване като партньор на Фондация 

„Клъстер информационни и комуникационни технологии“ с проект по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Бюджетна линия: 

BG05М9ОP001-1.020  „Подкрепа за предприемачество”. 

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

документи по изискванията на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

 3.Одобрява и упълномощава кмета на общината да подпише споразумение за 

общинско сътрудничество с оглед кандидатстването по проекта в качеството на 

партньор.  

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

==========   

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 232 

 1.Общински съвет - Ардино одобрява годишен план за ползване на дървесина от 

горски територии – собственост на Община Ардино за 2017г. по видове сечи и в общ 

размер 4223 куб. метра лежаща маса, както следва: 

 Иглолистни дървесни видове – 4129 куб. м. от санитарни и принудителни сечи ; 

 Широколистни дървесни видове – 94 куб.м. от принудителни и отгледни сечи; 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 19. 

==========   

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 233 

 1. На основание чл. 21, ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет – град Ардино отменя чл. 1а, ал. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 53 

и чл. 54, ал. 1 и 4 и чл. 62, ал. 1 и 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и  

разпореждане с общинско имущество в община Ардино. 

 2. Възлага на Кмета да се изготви проект за нови чл. 1а, ал. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 53 

и чл. 54, ал. 1 и 4 и чл. 62, ал. 1 и 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и  

разпореждане с общинско имущество в община Ардино, които да съответстват на 

действащия ЗОС,  като проекта да бъде публикуван в интернет страницата на общината 

в съответствие със Закона за нормативните актове. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 24, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 234 

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

самоуправление и местната администрация изменя Наредбата на Общинския съвет за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги : 

 1. Редакцията на чл.57, ал.1, т.13  придобива следния вид: 

           т.13. За издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот: 

- в рамките на 1 работен ден ( 8 раб.часа) – експресна услуга - 30.00 лв. 



- в рамките до 3 раб.дни – бърза услуга                                           - 15.00 лв. - в 

рамките до 5 раб.дни – обикновена услуга                                 - 10.00 лв. 

             2. В чл.57, ал.2 и ал.3 след текста  се добавя в скоби израза – без т.13. 

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

==========   

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 235 

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

с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, актуализира приетата с Решение 

№207 от 27.01.2017 година на Общински съвет-Ардино програма за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, като включва  в списъка  

имот, частна общинска собственост, както следва: 

 1. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI /римско шест/ от квартал 17 

/седемнадесет/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на гр.Ардино, област Кърджали с площ 2 557.00 кв.м. /две хиляди 

петстотин петдесет и седем  кв.м./, одобрен със Заповед №338 от 07.05.1984година и 

изменен и одобрен със Заповед №175 от 02.03.2017 година. Граници на имота: изток-

обслужваща улица; запад- ул.”Пирин”; север-обслужваща улица, УПИ VIII и УПИ IX 

от кв. 17; юг-обслужваща улица и УПИ IV от кв.17. Актуван с Акт №2506 от 22.03.2017 

година за частна общинска собственост. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 23. 

 В залата присъстваха 23 общински съветници. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 236 
 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 2016 

година програма за управление и разпореждане с общинска собственост в частта и за 

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 Ардино 011 962 0,413 нива 

2 Родопско 000 440 1.000 ливада 

3 Родопско 000 441 1.000 ливада 

4 Родопско 000 442 1.000 ливада 

5 Чубрика 000 792 0,974 нива 

 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 23. 

==========   

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 237 

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

с чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и  чл.42, ал.1 от НРПУРОИ на 

Община Ардино открива процедура за продажба на имот, частна общинска 

собственост, както следва: 

  1. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI /римско шест/ от квартал 17 

/седемнадесет/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на гр.Ардино, област Кърджали с площ 2 557.00 кв.м. /две хиляди 

петстотин петдесет и седем  кв.м./, одобрен със Заповед №338 от 07.05.1984година и 

изменен и одобрен със Заповед №175 от 02.03.2017 година. Граници на имота: изток-

обслужваща улица; запад- ул.”Пирин”; север-обслужваща улица, УПИ VIII и УПИ IX 



от кв. 17; юг-обслужваща улица и УПИ IV от кв.17. Актуван с Акт №2506 от 22.03.2017 

година за частна общинска собственост. 

 IІ.Упълномощава Кмета на Община Ардино да възложи на лицензиран оценител 

изготвянето на оценка за  имота по т.I. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 23. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 238 
 І. Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1,т.8  от ЗМСМА, във връзка 

с чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и  чл.42, ал.1 от НРПУРОИ на 

Община Ардино открива процедура за продажба на имоти, частна общинска 

собственост, както следва: 

 1. Земеделска земя – Имот №011962 с площ 0.413 дка /нула цяло четиристотин и 

тринадесет хилядни/.  Намиращ се в землището на град Ардино, местността “Бунар 

башъ”, с ЕКАТТЕ 00607, община Ардино – изоставена нива; девета категория. Граници 

на имота: Имот №011967 /полски път/ на Община Ардино; имот №011830 /пасище, 

мера/ на Селим Кемалов Местанов; имот №0011588 /др. селищна територия/ на Росица 

Росенова Чаушева; имот №011580 /нива/ на насл. на Касим Яшар Чауш. Актуван с Акт 

за частна общинска собственост №2423 от 15.12.2015 година.  

 2. Земеделска земя – Имот №000440 с площ 1.000 дка /един декар/.  Намиращ се 

в землището на село Родопско, местността “Гюней”, с ЕКАТТЕ 62894, община Ардино 

– ливада; девета категория. Граници на имота: Имот №000439 /пасище с храсти/ на 

Община Ардино; имот №000441 /ливада/ на Община Ардино; имот №000006 /път ІV 

кл./ на Община Ардино. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2490 от 

05.10.2016 година.  

 3. Земеделска земя – Имот №000441 с площ 1.000 дка /един декар/.  Намиращ се 

в землището на село Родопско, местността “Гюней”, с ЕКАТТЕ 62894, община Ардино 

– ливада; девета категория. Граници на имота: Имот №000440 /ливада/ на Община 

Ардино; имот №000006 /път ІV кл./ на Община Ардино; имот №000442 /ливада/ на 

Община Ардино; имот №000439 /пасище с храсти/ на Община Ардино. Актуван с Акт 

за частна общинска собственост №2491 от 05.10.2016 година.  

 4. Земеделска земя – Имот №000442 с площ 1.000 дка /един декар/.  Намиращ се 

в землището на село Родопско, местността “Гюней”, с ЕКАТТЕ 62894, община Ардино 

– ливада; девета категория. Граници на имота: Имот №000443 /пасище с храсти/ на 

Община Ардино; имот №000006 /път ІV кл./ на Община Ардино; имот №000441 

/ливада/ на Община Ардино; имот №000439 /пасище с храсти/ на Община Ардино. 

Актуван с Акт за частна общинска собственост №2492 от 05.10.2016 година.  

 5. Земеделска земя – Имот №000792 с площ 0.974 дка /нула цяло деветстотин 

седемдесет и четири хилядни/.  Намиращ се в землището на село Чубрика, местността 

“Ямач”, с ЕКАТТЕ 81596, община Ардино – нива; девета категория. Граници на имота: 

Имот №000791 /нива/ на Община Ардино; имот №000246 /нива./ на Община Ардино. 

Актуван с Акт за частна общинска собственост №2494 от 27.10.2016 година.  

 IІ.Упълномощава Кмета на Община Ардино да възложи на лицензиран оценител 

изготвянето на оценка за  имота по т.I . 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 23. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 239 

 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 пазарната оценка на посочения недвижим 

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

продажба, както следва: 



 1. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI /римско шест/ от квартал 17 

/седемнадесет/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на гр.Ардино, област Кърджали с площ 2 557.00 кв.м. /две хиляди 

петстотин петдесет и седем  кв.м./, одобрен със Заповед №338 от 07.05.1984година и 

изменен и одобрен със Заповед №175 от 02.03.2017 година. Граници на имота: изток-

обслужваща улица; запад- ул.”Пирин”; север-обслужваща улица, УПИ VIII и УПИ IX 

от кв. 17; юг-обслужваща улица и УПИ IV от кв.17. Актуван с Акт №2506 от 22.03.2017 

година за частна общинска собственост. Първоначална тръжна цена  36 760.00 лв./ 

тридесет шест хиляди седемстотин шестдесет 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 24 общински съветници, от които „ЗА” – 23. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 240 

 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 

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

продажба, както следва: 

 1. Земеделска земя – Имот №011962 с площ 0.413 дка /нула цяло четиристотин и 

тринадесет хилядни/.  Намиращ се в землището на град Ардино, местността “Бунар 

башъ”, с ЕКАТТЕ 00607, община Ардино – изоставена нива; девета категория. Граници 

на имота: Имот №011967 /полски път/ на Община Ардино; имот №011830 /пасище, 

мера/ на Селим Кемалов Местанов; имот №0011588 /др. селищна територия/ на Росица 

Росенова Чаушева; имот №011580 /нива/ на насл. на Касим Яшар Чауш. Актуван с Акт 

за частна общинска собственост №2423 от 15.12.2015 година. При първоначална 

тръжна цена 117,00 /сто и седемнадесет/ лв. 

 2. Земеделска земя – Имот №000440 с площ 1.000 дка /един декар/.  Намиращ се 

в землището на село Родопско, местността “Гюней”, с ЕКАТТЕ 62894, община Ардино 

– ливада; девета категория. Граници на имота: Имот №000439 /пасище с храсти/ на 

Община Ардино; имот №000441 /ливада/ на Община Ардино; имот №000006 /път ІV 

кл./ на Община Ардино. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2490 от 

05.10.2016 година. При първоначална тръжна цена 231,00 /двеста тридесет и един/ лв.  

 3. Земеделска земя – Имот №000441 с площ 1.000 дка /един декар/.  Намиращ се 

в землището на село Родопско, местността “Гюней”, с ЕКАТТЕ 62894, община Ардино 

– ливада; девета категория. Граници на имота: Имот №000440 /ливада/ на Община 

Ардино; имот №000006 /път ІV кл./ на Община Ардино; имот №000442 /ливада/ на 

Община Ардино; имот №000439 /пасище с храсти/ на Община Ардино. Актуван с Акт 

за частна общинска собственост №2491 от 05.10.2016 година. При първоначална 

тръжна цена 230,00 /двеста и тридесет/ лв.  

 4. Земеделска земя – Имот №000442 с площ 1.000 дка /един декар/.  Намиращ се 

в землището на село Родопско, местността “Гюней”, с ЕКАТТЕ 62894, община Ардино 

– ливада; девета категория. Граници на имота: Имот №000443 /пасище с храсти/ на 

Община Ардино; имот №000006 /път ІV кл./ на Община Ардино; имот №000441 

/ливада/ на Община Ардино; имот №000439 /пасище с храсти/ на Община Ардино. 

Актуван с Акт за частна общинска собственост №2492 от 05.10.2016 година. При 

първоначална тръжна цена 229,00 /двеста двадесет и девет/ лв. 

 5. Земеделска земя – Имот №000792 с площ 0.974 дка /нула цяло деветстотин 

седемдесет и четири хилядни/.  Намиращ се в землището на село Чубрика, местността 



“Ямач”, с ЕКАТТЕ 81596, община Ардино – нива; девета категория. Граници на имота: 

Имот №000791 /нива/ на Община Ардино; имот №000246 /нива./ на Община Ардино. 

Актуван с Акт за частна общинска собственост №2494 от 27.10.2016 година. При 

първоначална тръжна цена 250,00 /двеста и петдесет/ лв. 

 ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС определя 

процедурата за продажба на имотите по т.1 – публичен търг с явно наддаване. 

 ІІІ.Упълномощава Кмета на Община Ардино да организира подготовката и 

провеждането на търговете, и да сключи договорите за продажба със спечелилите 

участници. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 23. 
==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 241 

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

8, ал.9, т.4 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.6, ал.1 от НРПУРОИ 

в Община Ардино, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2017 година, като добавя  имот №000478, нива с 

площ 1.416 дка  в  Приложение № 3 – придобиване на имоти. 

           Приложение №3 

№ 

по 

ред 

 

   Имот 

 

описание 

 

площ 

Способ на 

придобиване 

 

забележка 

1. №000478 

с.Паспал 

нива 1.416 дка Дарение  Дарен 

безвъзмездно 

и безусловно 

 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 23. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 242 

 I.Общински съвет – град Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, 

ал.3  от НРПУРОИ в Община Ардино и  на основание §25 от Постановление № 99 от 

22.04.2016 година на Министерски съвет на Република България, разрешава 

удължаването срока на договорите за отдаване  под наем на общински имоти 

/земеделски земи за неземеделски нужди/, както следва: 

  1.Част от поземлен имот №001457, находящ се в землището на с.Млечино, 

местност „Гузгору”,  225 кв.м., върху който има  разположена обществена 

далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа с национално  покритие на „БТК” АД –  

да бъде удължен за срок  до 09.05.2026 година, като наемната  цена  от 264.00 лв.  с 

ДДС да се запази. 

 2.Част от поземлен имот №000285, находящ се в землището на с.Ленище, 400 

кв.м., върху който има  разположена обществена далекосъобщителна подвижна 

клетъчна мрежа с национално  покритие на „БТК” АД –  да бъде удължен за срок  до 

09.05.2026 година, като наемната  цена  от 240.00 лв.  с ДДС да се запази. 

 3.Част от поземлен имот №010540, находящ се в землището на с.Светулка, 

местност „СУБУНАР ЯНЪ, 225 кв.м./, върху който има  разположена обществена 

далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа с национално  покритие на „БТК” АД –  

да бъде удължен за срок  до 09.05.2026 година, като наемната  цена  от 264.00 лв.  с 

ДДС да се запази. 

 4.Част от поземлен имот №000263, находящ се в землището на с.Стояново, 

включващ: Част от ретранслаторна станция-Стояново и 10 кв.м. площ от едноетажна 

масивна сграда, където има  разположена обществена далекосъобщителна подвижна 



клетъчна мрежа с национално  покритие на „БТК” АД –  да бъде удължен за срок  до 

09.05.2026 година, като наемната  цена  от  302.40 лв.  с ДДС да се запази. 

 5.Част от поземлен имот №010481, находящ се в землището на с.Главник, 

включващ: Част от ретранслаторна станция-Главник и 10 кв.м. площ от едноетажна 

масивна сграда, където има  разположена обществена далекосъобщителна подвижна 

клетъчна мрежа с национално  покритие на „БТК” АД –  да бъде удължен за срок  до 

09.05.2026 година, като наемната  цена  от 216.00 лв.  с ДДС да се запази. 

 II. Общински съвет – град Ардино  упълномощава Кмета на Общината да 

сключи  анекси към договорите. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 23. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 243 

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

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

процедура за провеждане на търг с явно  наддаване за отдаване под наем на земи от 

Общински поземлен фонд на Община Ардино, за срок от 5/пет/ години, за отглеждане 

на едногодишни полски култури, както следва:   

 1. Имот с кадастрален №244 с площ   4.040   дка, с.Родопско, община Ардино, 

годишна наемна цена – 87.67 лв.; 

 2. Имот с кадастрален №237 с площ   1.064   дка, с.Родопско, община Ардино, 

годишна наемна цена – 23.09 лв.; 

 3. Имот с кадастрален №172 с площ   3.075   дка, с.Родопско, община Ардино, 

годишна наемна цена – 66.72 лв.; 

 4. Имот с кадастрален №267 с площ   5.068   дка, с.Родопско, община Ардино, 

годишна наемна цена – 109.97 лв.; 

 5. Имот с кадастрален №290 с площ   4.500   дка, с.Родопско, община Ардино, 

годишна наемна цена – 97.65 лв.; 

 6. Имот с кадастрален №293 с площ   5.567   дка, с.Родопско, община Ардино, 

годишна наемна цена – 120.80 лв.; 

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

Община Ардино, упълномощава Кмета на Общината да организира подготовката и 

провеждането на търга и да сключи договора за наем със спечелилия. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 23. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 244 

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

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

процедура за провеждане на търг с явно  наддаване за отдаване под наем на земи от 

Общински поземлен фонд на Община Ардино, за срок от 6/шест/ години, за отглеждане 

на едногодишни полски култури, както следва:   

 1. Имот с кадастрален №11 882 с площ 1.5 дка, годишна наемна цена – 32.55 лв.; 

 2. Имот с кадастрален №11 879 с площ 2.2 дка, годишна наемна цена – 47.74 лв.; 

 3. Имот с кадастрален №11 877 с площ 2.0 дка, годишна наемна цена – 43.40 лв.; 

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

Община Ардино, упълномощава Кмета на Общината да организира подготовката и 

провеждането на търга и да сключи договора за наем със спечелилия. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 23. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 245 



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

връзка с чл.24а, ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.9, ал.2 от НСУРЗОПФ на община Ардино определя 

маломерни имоти съгласно приложение 1, находящи се в землищата на Община 

Ардино, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс за една стопанска 

година. 

 ІІ. Срокът на договорите за отдаване под наем на земите по т.І е една стопанска 

година. 

 ІІІ. ОбС – Ардино упълномощава кмета на Общината да предостави под наем на 

желаещите за ползване, по реда на подаване на заявленията. 

 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 23. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 246 

 І. Общински съвет – Ардино приема правила за ползване на мерите, пасищата и 

ливадите на територията на Община Ардино съгласно Приложение №1 към Решението. 

 ІІ./1/ Определя пасищата, мерите и ливадите – общинска собственост за 

индивидуално ползване и отдаване под наем и аренда без търг през стопанската 

2017/2018 г. – по реда на чл.24а, ал.2 на собственици или ползватели на животновъдни 

обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за 

идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ, 

съгласно Приложение №2 към Решението. 

 ІІІ./1/ Упълномощава кмета на общината да назначи общинска комисия, за 

разпределяне на площите, въз основа на подадените искания и да сключи договори за 

индивидуално ползване на мери, пасища и ливади за срок до 5 /пет/ стопански години.  

 /2/ Задължава ползвателите на пасища и мери за индивидуално ползване от 

общинския поземлен фонд да заплатят годишната наемна цена за стопанската 

2017/2018 г. или наема за целия срок на договора, преди подписване на договорите за 

наем.  

 ІV./1/ Площите се разпределят за пасищно отглеждане на едър и дребен рогат 

добитък, съгласно чл.37и, ал.4 от ЗПСЗЗ. 

 /2/ Ползвателите се задължават да ползват и поддържат мерите, пасищата и 

ливадите според приетите правила. 

 /3/ Ползвателите нямат право да ограничават достъпа на домашни животни до 

предоставените общински мери и пасища. 

 V. Упълномощава Кмета на Община Ардино да извърши всички действия по 

настоящото решение. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 23. 

==========  

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик: Н.Зюлкерова       /С.Байрям/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


