
  
ПРЕПИС! 

 

ПРОТОКОЛ № 18 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ НА 26.07.2017 ГОДИНА 

  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 282 

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Ардино дава съгласие 

Кмета на общината да подпише Запис на Заповед за стойността на аванса в размер на 

22 962, 50 лв. / двадесет и две хиляди деветстотин шестдесет и два лева и петдесет 

стотинки / по Договор № BG05FMOP001-3.002-0072-C02 за изпълнение на проект “ 

Осигуряване на топъл обяд на лица от уязвими групи в община Ардино” по Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско 

подпомагане на най- нуждаещите се лица в България със срок на изпълнение 16 месеца.  

Участвали в гласуването 22 общински съветници, от които „ЗА” – 22. 

==========  

 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 283 

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

администрация, във връзка с чл.36в, ал.1, т.1, ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане, Общински съвет- Ардино променя вида на 

функциониращата социална услуга „Защитено жилище за хора с умствена 

изостаналост” в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост”, с капацитет от 10 бр., на адрес: гр. Ардино, ул. „Чинар”   № 4, считано 

от 01.01.2018 г. 

 Мотивите за промяна на вида на социалната услуга са, че потребителите на  

социална услуга „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост” са лица с 

увреждания с над 90 на сто, установени с експертно решение на ТЕЛК и са лица с 

висока степен на зависимост от грижа, която може да им се осигури най-пълноценно в 

„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост”. 

 2. Предлага чрез директора на Регионалната дирекция за социално подпомагане, 

Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане да извърши промяна 

на вида на функциониращата социална услуга „Защитено жилище за хора с умствена 

изостаналост” в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост”, с капацитет от 10 бр., на адрес: гр. Ардино, ул. „Чинар”   № 4, считано 

от 01.01.2018 г. 

 3. Възлага на Кмета на Община Ардино да внесе изискващите се документи в 

Агенцията за социално подпомагане. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 22, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 284 

 1.На основание чл.21, ал. 1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет- Ардино подкрепя 

предложението на кмета на община Ардино за участие на община Ардино в  

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

факс 45 68; е-mail:obs_ardino@abv.bg 



Организацията за управление на туристически район – „РОДОПИ” с център гр. 

Смолян. 

 2.Упълномощава кмета на община Ардино да подготви и внесе необходимите 

документи по регистрацията. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 22, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 285 

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА  Общински съвет – Ардино, реши: 

 І. На основание чл.5, ал.1 от ПМС № 121/23.06.2017 предлага за учебната 

2017/2018 г.  в  списъка със “защитените училища” от община Ардино да бъдат 

включени ОУ”А.С.Макаренко” с.Боровица и ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Горно 

Прахово.   

 ІІ.На основание чл.5, ал.2 от ПМС № 121/23.06.2017 възлага на Кмета на 

Община Ардино до 10.09.2017 г. да внесе мотивирано предложение в Министерството 

на образованието и науката за включване на ОУ”А.С.Макаренко” с.Боровица и 

ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Горно Прахово в  списъка със “защитените училища” за 

учебната 2017/2018 г.    

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

 В залата присъстваха 23 общински съветници. 

==========  

 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 286 

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА  Общински съвет – Ардино реши: 

 І. На основание чл.5, ал.1 от ПМС № 121.06.2017 г. предлага за учебната 

2017/2018 г.  в  списъка със „защитените детски градини” от община Ардино да бъдат 

включени ДГ „Брезичка” гр. Ардино с изнесена  филиална група в с. Горно Прахово и  

ДГ  „Мир” с изнесена  филиална група в с.Боровица. 

 ІІ.На основание чл.5, ал.2 от ПМС № 121/23.06.2017 г. възлага на Кмета на 

Община Ардино до 10.09.2017 г. да внесе мотивирано предложение в Министерството 

на образованието и науката, за включване ДГ „Брезичка” гр. Ардино с изнесена  

филиална група в с. Горно Прахово и  ДГ  „Мир” с изнесена  филиална група в 

с.Боровица да бъдат включени в списъка за защитени детски градини за учебната 

2017/2018 г.    

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

=========  

 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 287 

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет – Ардино реши: 

 І.На основание  чл.53, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и чл.3, ал.1 от ПМС № 128/29.06.2017 г. за приемане Списък на 

средищните детски градини и  училища в Република България  предлагам за учебната 

2017/2018 г.  в  Списъка на средищните детски градини и училища от община Ардино 

да бъдат включени следните детски градини: 

    1.  ДГ”Брезичка” гр. Ардино;       

 2. Филиална изнесена група с. Горно Прахово;       

 3.  ДГ”Мир” с. Бял извор;         

 4. Филиална изнесена група с. Боровица;       

 5.  ДГ”Слънце”гр. Ардино. 



 ІІ. На основание  чл.3, ал.2 от ПМС № 128/29.06.2017г. за приемане Списък на 

средищните детски градини и училища в Република България,  възлага на Кмета на 

Община Ардино да внесе мотивирано предложение  в Министерството на 

образованието и науката в срок до 10.09.2017 г.  

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

==========  

 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 288 

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет – Ардино реши: 

 1.Във връзка с чл.11, ал.2 и чл.11а, ал.3 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. /(Загл. изм. 

- ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Обн. - ДВ, бр. 4 от 12.01.2001 г.; в сила от 15.09.2001 г.; изм. и 

доп., бр. 49 от 17.05.2002 г.; изм., бр. 55 от 04.06.2002 г.; изм., бр. 74 от 22.08.2003 г.; 

доп., бр. 87 от 03.10.2003 г.; изм. и доп., бр. 27 от 11.03.2008 г.; изм., бр. 70 от 

08.08.2008 г.; изм., бр. 4 от 15.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 24.09.2010 г.; изм. и доп., 

бр. 17 от 28.02.2012 г./, утвърждава поднормативни паралелки, като осигурява 

допълнителни средства по чл.11, ал.3, т..2 и т..3 и ал.5, т..2 от Наредба №7/2000г. на 

МОН  при ЕРС – 1855 лв. за СУ и ОУ,  както следва: 

 

 Училище, Брой 

Недостиг  на брой ученици до минималния 

норматив 

 

 

Сума 

/лв./ 
 № 

населено 

място у-ци в 

    

поднорм. 

паралелки  

по  класове и 

паралелки 

бр.учен.самост. 

паралелки 

/бр./ 

Бр.учен.-

слети 

паралелки  

/бр./ 

 

 

 

 

31 

1. ОУ - Падина 8 І+ІІІ 8    

 

 

23002,00 

  

  

 14 ІІІ+IV 2  

9 V+VІ 9 

6 

6 VІІ 12 

2. ОУ – Жълтуша 11 I+II 5   

 

31 

 

8533,00 

 

 

    6 III+IV 10 

            14 

14 V+VI 4 

14 VІІ 4 

3. ОУ-Бял извор 14 І + ІІ 2 

3 

44 8904.00 

 

 

11 ІІІ+ІV 5 

16 V+VІ 2 

 

  

3 VІІ 15 

   

   

128  78 

23 

106 40 

439,00 

 

2.На основание чл.11, ал.4 и ал.6 във връзка с с чл.11, ал.2 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. 

/(Загл. изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Обн. - ДВ, бр. 4 от 12.01.2001 г.; в сила от 15.09.2001 

г.; изм. и доп., бр. 49 от 17.05.2002 г.; изм., бр. 55 от 04.06.2002 г.; изм., бр. 74 от 

22.08.2003 г.; доп., бр. 87 от 03.10.2003 г.; изм. и доп., бр. 27 от 11.03.2008 г.; изм., бр. 

70 от 08.08.2008 г.; изм., бр. 4 от 15.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 24.09.2010 г.; изм. и 



доп., бр. 17 от 28.02.2012 г./, утвърждава поднормативни паралелки, които се 

финансират в рамките на утвърдените бюджети на училищата, както следва: 

 

 

№ 

 

Училище,  

населено място 

 

Об

щ 

бро

й 

у-ци 

 

Общ 

брой 

парал. 

Поднормативни  паралелки 

Бр. 

Па

р. 

Чл.11, ал.1, 

т.2, 

Чл.11, 

ал.1, 

т.3 

 

1. 

 

СУ с  професионални 

паралелки, гр.Ардино            

436 22 4 
 
  

 

1.1 

І – ХІІ клас 

/непрофилирани и 

профилирани 

паралелки/ 425 21 3 
 
ІV б-14; VІ а-17; ІХб-15;      

   

1.2 

 

Професионални  

паралелки      11 1 1 
  
Х/б-11;          

 

3.На основание чл.11а, ал.2 от Наредба  № 7/29.12.2000 г./ (Загл. изм. - ДВ, бр. 27 от 

2008 г.) Обн. - ДВ, бр. 4 от 12.01.2001 г.; в сила от 15.09.2001 г.; изм. и доп., бр. 49 от 

17.05.2002 г.; изм., бр. 55 от 04.06.2002 г.; изм., бр. 74 от 22.08.2003 г.; доп., бр. 87 от 

03.10.2003 г.; изм. и доп., бр. 27 от 11.03.2008 г.; изм., бр. 70 от 08.08.2008 г.; изм., бр. 4 

от 15.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 24.09.2010 г.; изм. и доп., бр. 17 от 28.02.2012 г./, 

възлага на Кмета на общината да направи мотивирано искане пред Началника на РУО-

Кърджали за формиране на паралелки с по-малко от 10 ученици, както следва: 

 1.ОУ”Отец Паисий” – Жълтуша 

   - ІІІ клас-3 и ІV клас-3- 1  непрофилирана слята паралелка  с 6 /шест/ ученици; 

 2. ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – Падина 

            - І клас-1 и ІІ клас-7- 1  непрофилирана слята паралелка  с 8 /осем/ ученици; 

 - V клас-3 и VІ клас-6- 1  непрофилирана слята паралелка  с 9 /девет/ ученици; 

 - VІІ клас-6- 1  непрофилирана слята паралелка  с 6 /шест/ ученици; 

 3. ОУ”Христо Смирненски”-Бял извор 

 - VІІ клас-3- 1  непрофилирана слята паралелка  с 3 /три/ ученици; 

 4.На основание чл.2, ал.6 и ал.8 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. /(Загл. изм. - ДВ, 

бр. 27 от 2008 г.) Обн. - ДВ, бр. 4 от 12.01.2001 г.; в сила от 15.09.2001 г.; изм. и доп., 

бр. 49 от 17.05.2002 г.; изм., бр. 55 от 04.06.2002 г.; изм., бр. 74 от 22.08.2003 г.; доп., 

бр. 87 от 03.10.2003 г.; изм. и доп., бр. 27 от 11.03.2008 г.; изм., бр. 70 от 08.08.2008 г.; 

изм., бр. 4 от 15.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 24.09.2010 г.; изм. и доп., бр. 17 от 

28.02.2012 г./, определя конкретния размер на СМП в ДГ считано от 01.10.2017 година, 

както следва: 

 - ДГ  от 3 до 6 години/   - 12 деца; 

 -  яслена група  -   8 деца; 

 - ДГ - полудневна          -   6 деца; 

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

==========  

 

 

 



 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 289 

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

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

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

наемателите, както следва:  

 - Договор №11/01.08.2009 год. за наем на общинско нежилищно помещение – 

магазин за промишлени стоки, 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 Владимир Ясенов Мишуров, с 

предназначение: за развиване на търговска дейност, месечна наемна цена: 39.60лв., без 

ДДС.,считано от 01.08.2017г. до 31.07.2018 година. 

 - Договор №12/01.08.2009 год. за наем на общинско нежилищно помещение- 

фризьорски салон, 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 25.00 кв.м., с наемател Севим Мехмедали Мустафа, с предназначение: за 

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

01.08.2017 г. до 31.07.2018 година. 

 - Договор №9/01.08.2013 год. за наем на общинско нежилищно помещение- 

фризьорски салон, 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 Севилджан Юсеинова Велиева, с предназначение: 

фризьорски услуги, месечна наемна цена: 39.99 лв., без ДДС, считано от 01.08.2017 г. 

до 31.07.2018 година. 

 Наемните цени са съобразени с тарифата по чл.28 от НРПУРОИ на община 

Ардино, за определяне на наемните цени на 1 кв.м. за терени и помещения частна и 

публична общинска собственост, съобразно вида, предназначението и 

местоположението на имотите, и по група наематели. 

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

сключи Анекси към договорите за наем. 

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

===========  

 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 290 

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

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

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

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

на едногодишни полски култури, както следва:   

 1. Имот с кадастрален №10787 в землището на с.Ябълковец с площ  2.181 дка, 

годишна наемна цена – 47.32 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 23 общински съветници, от които „ЗА” – 23. 

===========  

 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 291 

 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  

следните имоти, частна общинска собственост: 

 1. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXXIX /римско тридесет и девет/ от 

квартал 30/тридесет/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на гр.Ардино, област Кърджали с площ  684.00 кв.м. /шестотин осемдесет 

и четири кв.м./ отреден за жилищно застрояване. 

 2. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XL /римско четиридесет/ от квартал 

30/тридесет/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на гр.Ардино, област Кърджали с площ  423.00 кв.м. /четиристотин 

двадесет и три  кв.м./ отреден за жилищно застрояване. 

 3. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XLI /римско четиридесет и едно/ от квартал 

30/тридесет/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на гр.Ардино, област Кърджали с площ  440.00 кв.м. /четиристотин  и 

четиридесет  кв.м./ отреден за жилищно застрояване. 

 4. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XLII /римско четиридесет и две/ от квартал 

30/тридесет/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на гр.Ардино, област Кърджали с площ  462.00 кв.м. /четиристотин  

шестдесет и два  кв.м./ отреден за жилищно застрояване. 

 5. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XLIII /римско четиридесет и три/ от квартал 

30/тридесет/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на гр.Ардино, област Кърджали с площ  1700.00 кв.м. /хиляда седемстотин   

кв.м./ отреден за обществено обслужване. 

 6. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXVI /римско двадесет и шест/ от квартал 

18/осемнадесет/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на гр.Ардино, област Кърджали с площ  870.00 кв.м. /осемстотин и 

седемдесет  кв.м./ отреден за жилищно застрояване. 

 7. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXVII /римско двадесет и  седем/ от 

квартал 18/осемнадесет/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация 

и застрояване/ на гр.Ардино, област Кърджали с площ  837.00 кв.м. /осемстотин  

тридесет и седем кв.м./ отреден за жилищно застрояване.  

 8. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXVIII /римско двадесет и  осем/ от 

квартал 18/осемнадесет/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация 

и застрояване/ на гр.Ардино, област Кърджали с площ  835.00 кв.м. /осемстотин  

тридесет и пет  кв.м./ отреден за жилищно застрояване. 

 9. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXIX /римско двадесет и  девет/ от квартал 

18/осемнадесет/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на гр.Ардино, област Кърджали с площ  800.00 кв.м. /осемстотин  

осемстотин  кв.м./ отреден за жилищно застрояване. 

 10. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXX /римско тридесет/ от квартал 

18/осемнадесет/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на гр.Ардино, област Кърджали с площ  594.00 кв.м. /петстотин деветдесет 

и четири  кв.м./ отреден за жилищно застрояване. 

 11. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXXI /римско тридесет и едно/ от квартал 

18/осемнадесет/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на гр.Ардино, област Кърджали с площ  822.00 кв.м. /осемстотин двадесет 

и два  кв.м./ отреден за жилищно застрояване. 

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

===========  

 

 



 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 292 

 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. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXXIX /римско тридесет и девет/ от 

квартал 30/тридесет/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на гр.Ардино, област Кърджали с площ  684.00 кв.м. /шестотин осемдесет 

и четири кв.м./ отреден за жилищно застрояване. 

 2. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XL /римско четиридесет/ от квартал 

30/тридесет/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на гр.Ардино, област Кърджали с площ  423.00 кв.м. /четиристотин 

двадесет и три  кв.м./ отреден за жилищно застрояване. 

 3. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XLI /римско четиридесет и едно/ от квартал 

30/тридесет/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на гр.Ардино, област Кърджали с площ  440.00 кв.м. /четиристотин  и 

четиридесет  кв.м./ отреден за жилищно застрояване. 

 4. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XLII /римско четиридесет и две/ от квартал 

30/тридесет/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на гр.Ардино, област Кърджали с площ  462.00 кв.м. /четиристотин  

шестдесет и два  кв.м./ отреден за жилищно застрояване. 

 5. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XLIII /римско четиридесет и три/ от квартал 

30/тридесет/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на гр.Ардино, област Кърджали с площ  1700.00 кв.м. /хиляда седемстотин   

кв.м./ отреден за обществено обслужване. 

 6. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXVI /римско двадесет и шест/ от квартал 

18/осемнадесет/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на гр.Ардино, област Кърджали с площ  870.00 кв.м. /осемстотин и 

седемдесет  кв.м./ отреден за жилищно застрояване. 

 7. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXVII /римско двадесет и  седем/ от 

квартал 18/осемнадесет/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация 

и застрояване/ на гр.Ардино, област Кърджали с площ  837.00 кв.м. /осемстотин  

тридесет и седем кв.м./ отреден за жилищно застрояване.  

 8. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXVIII /римско двадесет и  осем/ от 

квартал 18/осемнадесет/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация 

и застрояване/ на гр.Ардино, област Кърджали с площ  835.00 кв.м. /осемстотин  

тридесет и пет  кв.м./ отреден за жилищно застрояване. 

 9. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXIX /римско двадесет и  девет/ от квартал 

18/осемнадесет/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на гр.Ардино, област Кърджали с площ  800.00 кв.м. /осемстотин  

осемстотин  кв.м./ отреден за жилищно застрояване. 

 10. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXX /римско тридесет/ от квартал 

18/осемнадесет/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на гр.Ардино, област Кърджали с площ  594.00 кв.м. /петстотин деветдесет 

и четири  кв.м./ отреден за жилищно застрояване. 

 11. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXXI /римско тридесет и едно/ от квартал 

18/осемнадесет/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на гр.Ардино, област Кърджали с площ  822.00 кв.м. /осемстотин двадесет 

и два  кв.м./ отреден за жилищно  IІ.Упълномощава Кмета на Община Ардино да 

възложи на лицензиран оценител изготвянето на оценка за  имота по т.I . 



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

===========  

 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 293 

 Общински съвет – Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка 

с чл.124 „а”, ал.1 от ЗУТ дава съгласието си за изработване на ПУП-ПЗ /подробен 

устройствен план – план за застрояване/ на имот с кадастрален № 000337, образуван от 

имоти с кадастрални № 000314 и № 000318, находящ се в землището на с.Любино, 

местността „Кайнък”, ЕКАТТЕ 44584, общ.Ардино, обл.Кърджали, с площ 6,523 дка с 

цел извършване на промяна на предназначението на земята от земеделска земя за 

неземеделски нужди. 

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

===========  

 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 294 

 Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка 

с чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ приема от УПИ ІV, с кад.№ 313, кв.30 по ПУП на 

гр.Ардино да се обособят нови урегулирани поземлени имоти – парцели, както следва: 

 -УПИ ХХХVІІІ – за дневен център за възрастни с увреждания, защитено жилище 

и услуги за деца и семейства за ранно детско включване с площ 4 671 кв.м. 

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

===========  

 

Вярно с оригинала при ОбС-Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик:Н.Зюлкерова      /С.Байрям/ 

 


