
  
ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 19 
ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ НА 27.09.2017 ГОДИНА 
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 296 
 I.  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 2017 година, а именно: 
 1. Актуализира плана на приходите за местни дейности, в частта на неданъчните 
приходи от 979 000лв. на 1 129 000лв.  
 Завишението е във връзка с промяна на първоначалния план по бюджета от 
приходите от продажба на нефинансови активи. 
 2. Актуализира размера на капиталовите разходи в частта на  финансирането с 
приходи от продажба на нефинансови активи от 250 000лв. на 400 000лв. 
 3. Възлага на кмета на общината да отрази направените корекции по бюджета на 
общината за 2017г. по съответните функции, дейности и параграфи от ЕБК за 2017г. 
 II. 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 2017 
година, а именно: 
 

№ 
 по ред 

Наименование на обекта  и 
 източник на финансиране БИЛО СТАВА 

I. 
 
Целева субсидия за капиталови разходи  

 
1006200,00 

 
1006200,00 

1 МП Ардино - кв. "Пеперудите" 20000,00 20000,00 
2 МП Ардино – кв. "Горичево" 30000,00 30000,00 
3 МП Ардино - кв. "Веселиново" 30000,00 30000,00 
4 МП Ардино - кв. "Бостанджиите" 15000,00 15000,00 
5 МП Ардино - кв. "Любовна чешма" 20000,00 20000,00 
6 МП Ардино-мах. "Данаджълар"-мах."Касаплар" 25000,00 25000,00 
7 МП Правдолюб - мах. "Монгашлар" 15000,00 15000,00 
8 МП Търносливка - мах."Корумахала" 20000,00 20000,00 
9 МП Голобрад - Рибарци 30000,00 30000,00 
10 МП Брезен - мах. "Коджабашлар" 20000,00 20000,00 
11 МП Башево - Баковица 45000,00 45000,00 
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12 МП Млечино - мах.Бранево - Ослец 30000,00 30000,00 
13 МП Богатино - мах. Скритна 25000,00 25000,00 
14 МП мах.Шивачево - мах. Чолаклар 35000,00 35000,00 
15 Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с.Горно 

Прахово 
30000,00 30000,00 

16 Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в 
с.Хромица 

25000,00 25000,00 

17 Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в 
с.Светулка 

20000,00 20000,00 

18 Реконструкция и рехабилитация на ул. "Филю Запрянов", 
гр.Ардино 

20000,00 20000,00 

19 Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с.Бял 
извор 

25000,00 25000,00 

20 Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в кв. 
Диамандово, с.Бял извор 

20000,00 20000,00 

21 Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в мах. 
Гарване, с.Бял извор 

20000,00 20000,00 

22 Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в 
с.Китница 

20000,00 20000,00 

23 Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в 
с.Чубрика 

25000,00 25000,00 

24 Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в 
с.Синчец 

25000,00 25000,00 

25 Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в 
с.Еньовче 

25000,00 25000,00 

26 Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в 
с.Седларци 

13000,00 13000,00 

27 Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в 
с.Срънско 

8500,00 8500,00 

28 Изграждане на подпорна стена на ул. "Мусала", гр.Ардино 20000,00 20000,00 
29 Изграждане на подпорна стена в с.Падина 14000,00 14000,00 
30 Изграждане на беседка в с.Родопско 10000,00 10000,00 
31 Раазширяване на градски парк "Нилюфер" 8000,00 8000,00 
32 Водоснабдяване на с.Боровица 26000,00 30000,00 
33 Водоснабдяване на с.Бистроглед 19000,00 15000,00 
34 Водоснабдяване на с.Родопско,Ахрянско и Търносливка 10000,00 44600,00 
35 Изграждане на канализация на ул. "Самара", ул. "Орлови 

скали", кв. "Любовна чешма" и кв. "Хармана" в гр.Ардино 
150000,00 125400,00 

36 Изграждане на водосборни шахти в гр.Ардино 10000,00 0,00 
37 Основен ремонт на канализационни шахти в гр.Ардино 10000,00 10000,00 
38 Подмяна на частичен водопровод в с.Падина 7000,00 7000,00 
39 Изграждане на частична канализация в с.Жълтуша 21000,00 21000,00 
40 Ремонт на физкултурен салон при ПГ "Хр.Смирненски", 

гр.Ардино 
30000,00 30000,00 

41 Ремонт на сградата на км.Русалско 25000,00 25000,00 



42 ППР 9700,00 9700,00 
II. "Постъпления от продажба на нефинансови активи" 250000,00 400000,00 
1 Изграждане на "Дом на покойника" в с.Мусево 20000,00 20000,00 
2 Съфинансиране на проект по програма "Красива България" 

- Ремонт на кметство с. Ленище 
50000,00 38659,00 

3 Реконструкция и рехабилитация на ул. "Алеко 
Константинов", гр.Ардино 

27000,00 27000,00 

4 Водоснабдяване на група населени места - Долно Прахово, 
Чернигово и Търна 

50000,00 50000,00 

5 Закупуване на водна помпа за с.Дедино 7500,00 7500,00 
6 Ремонт на сградата на км.Седларци 7000,00 7000,00 
7 Ремонт на сградата на км.Сухово 20000,00 20000,00 

8 Ремонт на обществени сгради в селата Гърбище, Синчец, 
Чубрика и Ябълковец 

33000,00 33000,00 

9 ППР 35500,00 79814,00 
10 Водоснабдяване на с.Родопско,Ахрянско и Търносливка 0,00 65569,80 
11 Изграждане на калдъръм и ремонт на беседка Дяволски 

мост 
0,00 51457,20 

III. От преходен остатък в делегирани от държавата 
дейности 

56800,00 56800,00 

1 Закупуване на специализиран автомобил за работа при 
зимни условия и бедствени ситуации 

16800,00 41800,00 

2 Ремонт на отоплителните инсталации в социалните 
заведения  

30000,00 5000,00 

3 Закупуване на компютри, оборудване и обзавеждане за 
нуждите на ЦОП 

10000,00 10000,00 

IV. Преходен остатък от капиталови разходи 2016г. 734679,09 734679,09 

1 Вътрешна водопроводна мрежа на с.Млечино 432820,55 432820,55 

2 Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа населени 
места в общината, в т.ч. 

301858,54 301858,54 

2.1. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа с.Падина 68233,70 68233,70 

2.2. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа 
с.Жълтуша 

68233,70 68233,70 

2.3. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа с.Левци 68867,57 68867,57 

2,4 Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа 
с.Далджа, с.Чубрика, с.Ленище, с.Гърбище 

36121,93 36121,93 

2,5 Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа 
с.Боровица 

34206,48 34206,48 

2,6 Реконструкция и рехабилитация на ул."Морава", гр.Ардино 26195,16 26195,16 

V. " Финансиране от ДМП" 159260,00 159260,00 

 Енергийна ефективност в сградата на МБАЛ "Ардино"  159260,00 159260,00 

 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2206939,09 2356939,09 



 
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 20. 
==========  
 Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 297 
 Общински съвет – Ардино, на основание чл.21, ал.1,т.6 и 12,  от ЗМСМА, 
чл.83,ал.2 от ЗПФ и чл.28,ал.2 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  приема Бюджетна 
прогноза за периода 2018 – 2020 година на постъпленията от местни приходи и на 
разходите за местни дейности на Община Ардино. 
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 
========== 
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 298 
 Общински съвет – Ардино приема оперативен план с конкретни мерки за 
провеждане на лесозащитни и други лесовъдски мероприятия за ограничаване на 
нападенията от болести и вредители и контролиране процеса на трансформация на 
иглолистните култури в териториалния обхват на Община Ардино. 
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 26, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 299 
 Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, изменя и 
допълва Наредбата за за организация и работа на обектите за търговия и услуги на 
територията на община Ардино, както следва: 
 Чл.19. Управителите и наемателите на търговски обекти се задължават: 
 т.2. (изм. с решение № ... от ...2017 г.) да не извърлят в съдовете за битови 
отпадъци - хартия (опаковки, кашони и др.), пластмасови изделия (туби, бутилки, 
тарелки и др.), стъклени изделия (буркани, шишета); 
 т.3. (нова, приета с решение № ... от ...2017 г.) Да изнясат ежедневно или по 
собствена преценка при натрупване на количества, описаните в точка 2 отпадъци на 
посочените от служител на отдел „Екология и опазване на околната среда”  места от 
16.00 ч. до 17.00 часа. 
 т.4. (нова, приета с решение № ... от ...2017 г.) Задължението по т.3 възниква от 
датата на връчване на заповедта, с която се определят местата за изнасяне на 
отпадъците и се утвърждава графикът за събирането им. 
 Досегашната точка 3 става точка 5. 
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 20, ПРОТИВ – 1, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 5 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 300 

Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.23, ал.8 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища, 
условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем, във 
връзка с утвърденият нов размер на минималната работна заплата, определя нов размер 
на наемната цена за квадратен метър жилищна площ – 1.00 лв., считано от 01.09.2017 г. 
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 301 
 1.Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, изменя и допълва Наредбата за определяне 
на местните данъци на територията на община Ардино, както следва:  



 Чл.15. (изм. и доп.  с решение №166а от 27.12.2012 г.) (1) Размерът на данъка 
върху недвижимите имоти за всички населени места в Община Ардино, с изключение 
на гр. Ардино, се определя върху данъчната оценка, както следва: 
 - за жилищни и нежилищни имоти на граждани - 4,0 на хиляда;     
 - за жилищни имоти на предприятия - 4,0 на хиляда;      
 - за нежилищни имоти на предприятия - 3,5 на хиляда;        
 (2) Размерът на данъка върху недвижимите имоти за гр. Ардино, се определя 
върху данъчната оценка, както следва: 
 - за жилищни и нежилищни имоти на граждани - 3,0 на хиляда;  
 - за жилищни имоти на предприятия - 3,0 на хиляда;       
 - за нежилищни имоти на предприятия - 2,5 на хиляда;       
 2. Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, изменя и допълва Наредбата за определяне 
на местните данъци на територията на община Ардино, както следва: 
 Чл.41. (1) /изм. с Решение №166 от 19.12.2012 г./  За леките автомобили 
размерът на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с 
коефициент в зависимост от годината на производство, както следва: 
т.1                        до  37 Kw               0.50 лв. за 1 Kw 
т.2    от 37 Kw   до   55 Kw                    0.60 лв. за 1 Kw 
т.3    от 55 Kw   до   74 Kw             0.70 лв. за 1 Kw 
т.4    от 74 Kw   до 110 Kw                 1.40 лв. за 1 Kw 
т.5                     над 110 Kw                 1.50 лв. за 1 Kw 
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 20. 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 302 
 I. Общински съвет – град Ардино на основание чл.21, ал.1,  т.23  от ЗМСМА във 
връзка с чл. 24, ал.3 от Наредба №34 от 06.12.199 година за таксиметров превоз на 
пътници, определя 12 месечен срок на валидност на разрешението за извършване на 
таксиметров превоз на пътници. 
 II. Общински съвет – град Ардино на основание чл.21, ал.1,  т.23  от ЗМСМА във 
връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от Наредба №34 от 06.12.199 година за таксиметров превоз на 
пътници, утвърждава холограма /стикер/  със следната форма и съдържание: 
 Формата на холограмата е правоъгълна с изписана буква „Т” в левия ъгъл  със 
съответните години обхващащи валидността й, в горния десен ъгъл,  герба на община 
Ардино с надпис „Община Ардино”, по средата на стикера е националния трибагреник, 
под който е номера на холограмата и най-отдолу обозначен крайния срок на валидност. 
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 26, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 303 
 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 Здравна 
служба в с. Бял извор, актуван с акт за частна общинска собственост № 2220 от 
20.11.2014 г. на Гюлшен Ахмед Кадир, 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 жилищен блок в село 



Ленище , актуван с акт за частна общинска собственост № 55 от 05.05.1998 г.,  на 
наемателя Рамадан Акгюн, настанен в него по административен ред. 
 3.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 блок 
„Агрономство” на ул.”Бели брези”, № 21, вх.А, ет.2, ап.4, актуван с акт за частна 
общинска собственост № 46 от 18.03.1998 г.,  на наемателя Бахрие Салиева 
Сюлейманова, настанена в него по административен ред. 
 4.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 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 304 
 І. 1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.3 от 
НРПУРОИ в община Ардино, Общински съвет – Ардино дава съгласие за удължаване 
срока  Договора за наем на общинско нежилищно помещение за срок от една /1/ година, 
считано от 01.09.2017 год. до 31.08.2018 год. на наемателят, както следва:  
 -Договор №11/26.08.2013 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 Семра Хусни Исмаил, с предназначение: за 
развиване на търговска дейност, при месечна наемна цена: 40.00 лв., без ДДС. 
 ІІ. Общински съвет – Ардино упълномощава Кмета на Община Ардино да 
сключи Анекс  към договора за наем. 
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 305 
 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/ II /римско две/ от квартал 22/двадесет и две/ 
по регулационния план на с.Чубрика,мах.”Долна Чубрика”, община Ардино, област 
Кърджали с площ  720.00 кв.м. /седемстотин и двадесет  кв.м./ отреден за нискоетажно 
жилищно строителство. 
2. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV /римско четири/ от квартал 22/двадесет и две/ 
по регулационния план на с.Чубрика,мах.”Долна Чубрика”, община Ардино, област 
Кърджали с площ  680.00 кв.м. /шестстотин осемдесет  кв.м./ отреден за нискоетажно 
жилищно строителство. 
 IІ.Упълномощава Кмета на Община Ардино да възложи на лицензиран оценител 
изготвянето на оценка за  имота по т.I . 
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 306 
 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 недви-



жими имоти, определени от лицензиран оценител и ги обявява за първоначална тръжна 
цена за продажба, както следва: 
 1. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ II /римско две/ от квартал 22/двадесет и две/ 
по регулационния план на с.Чубрика,мах.”Долна Чубрика”, община Ардино, област 
Кърджали с площ  720.00 кв.м. /седемстотин и двадесет  кв.м./ отреден за нискоетажно 
жилищно строителство, одобрен със Заповед №504 от 15.11.1988 година. Граници на 
имота: североизток УПИ  I от кв.22; северозапад-улица; югоизток-неурегулиран терен; 
югозапад- УПИ III от кв.22. Актуван с Акт за частна общинска собственост №1193 от 
29.11.2012 година. Първоначална тръжна цена 2 460.00/две хиляди четиристо-тин и 
шестдесет лева/лв. 
 2. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV /римско четири/ от квартал 22/двадесет и 
две/ по регулационния план на с.Чубрика,мах.”Долна Чубрика”, община Ардино, 
област Кърджали с площ  680.00 кв.м. /шестстотин осемдесет  кв.м./ отреден за 
нискоетажно жилищно строителство, одобрен със Заповед №504 от 15.11.1988 година. 
Граници на имота: североизток УПИ  III от кв.22; северозапад-улица; югоизток-
неурегулиран терен; югозапад- улица. Актуван с Акт за частна общинска собственост 
№1195 от 29.11.2012 година. Първоначална тръжна цена  2 600.00/две хиляди и 
шестотин лева/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 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 307 
 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/ XXXIX /римско тридесет и девет/ от 
квартал 30/тридесет/ е образуван от УПИ IV с кадарстрален № 313 от квартал 30 с 
изменение на  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.Одобрен със Заповед №338 от 
07.05.1984 година и изменен и одобрен със Заповед №709 от 25.07.2017 година. 
Граници на имота: североизток:-УПИ XL от квартал 30 и улица; северозапад УПИ 
XXXVIII -313 от квартал 30;  Югоизток:-УПИ XLIII  от квартал 30; Югозапад –УПИ 
XXIX-421 и УПИ XXX-420  от  кв.30. Актуван с Акт за частна общинска собственост 
№2536 от 10.08.2017 година.   Първоначална тръжна цена   10 110.00 /десет хиляди сто 
и десет лева/ лв. 
 2. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XL /римско четиридесет/ от квартал 
30/тридесет/ е образуван от УПИ IV с кадарстрален № 313 от квартал 30 с изменение на  
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. Одобрен със Заповед №338 от 07.05.1984 година и 
изменен и одобрен със Заповед №709 от 25.07.2017 година. Граници на имота: 
Североизток- УПИ XLI от кв.30; Северозапад- УПИ-XXXVIII-313 от квартал 30; 
Югоизток-улица; югозапад- УПИ-XXXIX от квартал 30. Актуван с акт за частна 



общинска собственост №2537 от 13.09.2017 година. Първоначална тръжна цена   
6 260.00/шест хиляди двеста и шестдесет лева/         лв. 
 3. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XLI /римско четиридесет и едно/ от квартал 
30/тридесет/ е образуван от УПИ IV с кадарстрален № 313 от квартал 30 с изменение на  
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. Одобрен със Заповед №338 от 07.05.1984 година и 
изменен и одобрен със Заповед №709 от 25.07.2017 година. Граници на имота: 
Североизток- УПИ XLII от кв.30; Северозапад- УПИ-XXXVIII-313 от квартал 30; 
Югоизток-улица; югозапад- УПИ-XL от квартал 30. Актуван с акт за частна общинска 
собственост №2538 от 10.08.2017 година. Първоначална тръжна цена    6 510.00/шест 
хиляди петстотин и десет/ лв. 
 4. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XLII /римско четиридесет и две/ от квартал 
30/тридесет/ е образуван от УПИ IV с кадарстрален № 313 от квартал 30 с изменение на  
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. Одобрен със Заповед №338 от 07.05.1984 
година и изменен и одобрен със Заповед №709 от 25.07.2017 година. Граници на имота: 
изток- улица; запад- УПИ-XXXVIII-313 от квартал 30; Север-улица”Чинар”; юг- УПИ-
XLI от квартал 30. Актуван с акт за частна общинска собственост №2539 от 10.08.2017 
година. Първоначална тръжна цена  6 840.00/шест хиляди осемстотин и четиридесет 
лева/ лв. 
 5. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XLIII /римско четиридесет и три/ от квартал 
30/тридесет/ е образуван от УПИ IV с кадарстрален № 313 от квартал 30 с изменение на  
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. Одобрен със Заповед №338 от 07.05.1984 година и изменен 
и одобрен със Заповед №709 от 25.07.2017 година. Граници на имота: Североизток- 
улица”Чинар”; Северозапад- улица и УПИ-XXXIХ от квартал 30; Югоизток-УПИ 
XXXVI-428, XXXVII-428  и УПИ V-427 всичките от квартал 30; югозапад- УПИ-
XXVIII-422 от квартал 30. Актуван с акт за частна общинска собственост №2540 от 
10.08.2017 година.  Първоначална тръжна цена   20 030.00/двадесет хиляди и тридесет 
лева/ лв. 
 6. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXVI /римско двадесет и шест/ от квартал 
18/осемнадесет/ е образуван от УПИ X с кадастрален №36 от квартал 18 с изменение на 
ПУП/подробен устройствен план/-ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр.Ардино, 
община Ардино с площ  870.00 кв.м. /осемстотин и седемдесет  кв.м./ отреден за 
жилищно застрояване. Одобрен със Заповед №338 от 07.05.1984 година и изменен и 
одобрен със Заповед №710 от 25.07.2017 година.Граници на имота: Изток- УПИ-XI от 
квартал 18; запад- улица и УПИ XXV от квартал 18; север- УПИ XXVIIот квартал 18; 
юг-УПИ XXV от квартал 18 и улица „Първи май”. Актуван с акт за частна общинска 
собственост №2532 от 13.09.2017 година. Първоначална тръжна цена 
14 320.00/четиринадесет хиляди триста и двадесет лева/  лв. 
 7. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXVII /римско двадесет и  седем/ от 
квартал 18/осемнадесет/ е образуван от УПИ X с кадастрален №36 от квартал 18 с 
изменение на ПУП/подробен устройствен план/-ПРЗ/план за регулация и застрояване/ 
на гр.Ардино, община Ардино с площ  837.00 кв.м. /осемстотин  тридесет и седем кв.м./ 
отреден за жилищно застрояване. Одобрен със Заповед №338 от 07.05.1984 година и 
изменен и одобрен със Заповед №710 от 25.07.2017 година. Граници на имота: Изток- 
УПИ-XI и УПИ XVIII от квартал 18; запад- улица; север- УПИ XXVIII от квартал 18; 



юг-УПИ XXVI от квартал 18. Актуван с акт за частна общинска собственост №2531 от 
13.09.2017 година.Първоначална тръжна цена 13 770.00/тринадесет хиляди 
седемстотини седемдесет лева/         лв. 
 8. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXVIII /римско двадесет и  осем/ от 
квартал 18/осемнадесет/ е образуван от УПИ X с кадастрален №36 от квартал 18 с 
изменение на ПУП/подробен устройствен план/-ПРЗ/план за регулация и застрояване/ 
на гр.Ардино, община Ардино с площ  835.00 кв.м. /осемстотин  тридесет и пет  кв.м./ 
отреден за жилищно застрояване. Одобрен със Заповед №338 от 07.05.1984 година и 
изменен и одобрен със Заповед №710 от 25.07.2017 година. Граници на имота: Изток- 
УПИ-XVIII и УПИ XIX от квартал 18; запад- улица; север- УПИ XXIX от квартал 18; 
юг-УПИ XXVII от квартал 18. Актуван с акт за частна общинска собственост №2530 от 
13.09.2017 година. Първоначална тръжна цена 13 740.00/тринадесет хиляди 
седемстотин четиридесет лева/  лв. 
 9. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXIX /римско двадесет и  девет/ от квартал 
18/осемнадесет/ е образуван от УПИ X с кадастрален №36 от квартал 18 с изменение на 
ПУП/подробен устройствен план/-ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр.Ардино, 
община Ардино с площ  800.00 кв.м. /осемстотин  осемстотин  кв.м./ отреден за 
жилищно застрояване. Одобрен със Заповед №338 от 07.05.1984 година и изменен и 
одобрен със Заповед №710 от 25.07.2017 година. Граници на имота: Изток- УПИ-XX и 
УПИ XXI от квартал 18; запад- улица; север- улица и УПИ XXX от квартал 18; юг-УПИ 
XXVIII от квартал 18. Актуван с акт за частна общинска собственост №2529 от 
13.09.2017 година. Първоначална тръжна цена    13 160.00/тринадесет хиляди сто и 
шестдесет лева/  лв. 
 10. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXX /римско тридесет/ от квартал 
18/осемнадесет/ е образуван от УПИ X с кадастрален №36 от квартал 18 с изменение на 
ПУП/подробен устройствен план/-ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр.Ардино, 
община Ардино с площ  594.00 кв.м. /петстотин деветдесет и четири  кв.м./ отреден за 
жилищно застрояване. Одобрен със Заповед №338 от 07.05.1984 година и изменен и 
одобрен със Заповед №710 от 25.07.2017 година. Граници на имота: Изток- УПИ-XXI и 
УПИ XXII от квартал 18; запад- улица; север- УПИ XXXI от квартал 18; юг-УПИ XXIX 
от квартал 18. Актуван с акт за частна общинска собственост №2528 от 13.09.2017 
година.  Първоначална тръжна цена  9 770.00/девет хиляди седемстотин и седемдесет 
лева/  лв. 
 11. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXXI /римско тридесет и едно/ от квартал 
18/осемнадесет/ е образуван от УПИ X с кадастрален №36 от квартал 18 с изменение на 
ПУП/подробен устройствен план/-ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр.Ардино, 
община Ардино с площ  822.00 кв.м. /осемстотин двадесет и два  кв.м./ отреден за 
жилищно. Одобрен със Заповед №338 от 07.05.1984 година и изменен и одобрен със 
Заповед №710 от 25.07.2017 година. Граници на имота: Изток- УПИ-XXII  от квартал 
18; запад- УПИ XXIII-36 за единно училище от квартал 18; север- УПИ XXIII-36 за 
единно училище от квартал 18; юг- улица и УПИ XXX от квартал 18. Актуван с акт за 
частна общинска собственост №2527 от 13.09.2017 година.  Първоначална тръжна цена  
13 530.00/тринадесет хиляди петстотин и тридесет лева/  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 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 
==========  



 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 308 
 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 трайни насаждения, както следва:   
 1.Имот с кадастрален №303 в землището на с.Голобрад-площ 2.3 дка, годишна 
наемна цена – 49.91 лв.; 
 2.Имот с кадастрален №245 в землището на с.Голобрад-площ 0.8 дка, годишна 
наемна цена – 17.36 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 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 309 
 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 10/десет/ години, за 
отглеждане на трайни насаждения, както следва:   
 1.Имот с кадастрален №2748 в землището на с.Горно прахово-площ 8.687 дка, 
годишна наемна цена – 188.51 лв.; 
 2.Имот с кадастрален №2749 в землището на с.Горно прахово-площ 16.12 дка, 
годишна наемна цена – 349.80 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 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 310 
 Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1,т.18 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация именува улици в новоизградените квартали 
на град Ардино, както следва: 
 І.Квартал „Любовна чешма”:  
 1.Улицата, отклоняваща се от улица „Прогрес” и обхваща всички новосъздадени 
парцели – улица „Сабахаттин Али” със следните номера на имотите – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. 
 ІІ.Квартал „Хармана”: 
 1.Имотите от първа линия – ул.”Пирин” с номера на имотите – 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 и 53. 
 2.Улицата, отклоняваща се от ул.”Пирин” и обхващаща парцелите от втора 
линия – ул.”Наджи Ферхадов” със следните номера на имотите – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23. 
 3.Улицата, свързваща ул.”Пирин” и ул.”Наджи Ферхадов” – ул.”Родопски 
силивряк” със следните номера на имотите – 1, 2, 3, 4 и 5. 
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 26, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 311 



 На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.2а, ал.1 от Наредба №7 от 
29.10.2000 г., Общински съвет – Ардино утвърждава по изключение за учебната 
2017/2018 г. поднормативна изнесена филиална група в с.Боровица с 4 деца към ДГ 
„Мир“ с.Бял извор, като осигурява финансирането и. 
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 312 
 1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с   чл. 198е, ал. 
3 и ал. 3 от Закона за водите и във връзка с писмо с изх.           № АВиК-01-78-
1/31.07.2017 г. и наш вх. № 15-08-3/01.08.2017 г., Общински съвет – Ардино определя 
Изет Изет Шабан – зам. кмет на община Ардино, за заместващ на представителя на 
Община Ардино в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „В и К“ ООД – гр. Кърджали, при невъзможност на същия да участва в 
насроченото на 03.10.2017 г. извънредно заседания на Общото събрание на 
Асоциацията; 
 2.Дава мандат на Изет Изет Шабан, в качеството му на представител на Община 
Ардино в Общото събрание на Асоциацията за представяне на позицията на общината 
по точките от дневния ред на заседанието, насрочено за 03.10.2017 г., както следва: 
 - по т. 1 – да гласува за приемане на препоръчителния размер на вноската на 
държавата в бюджета на Асоциацията за 2018 година да бъде 18 000 (осемнадесет 
хиляди) лева. 
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 26, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 313 
 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във вързка с чл.17, ал.2, т.1 от Закона 
за културното наследство, Общински съвет – Ардино приема Стратегия за опазване на 
културното наследство н община Ардино /2017 – 2021 г./. 
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 26, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 314 
 1.На основание чл. 59 и сл. от ЗМСМА, Общински съвет - Ардино подкрепя 
предложението на кмета на общината за кандидатстване като партньор на Фондация 
„Фаундърс“ с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-
2020 г., Бюджетна линия: BG05М9ОP001-1.023  „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 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 
==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 315 
 1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 6, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 
държавната собственост, община Ардино, област Кърджали, Общински съвет – Ардино 
дава съгласие за придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне на 
имот – държавна собственост (административни и жилищни сгради, ведно с 
прилежащите им терени с обща площ 71 078 кв. м. застроена и незастроена площ, 
застроен с 16 броя сгради с обща застроена площ 4 468 кв. м.) в полза на общината за 



трайно задоволяване на обществени потребности с местно значение, съгласно съставен 
Акт №  2017 за публична държавна собственост от Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството и утвърден от министъра на отбраната с вид и описание 
на имота, както следва: 

• Сграда № 1 – КПП, ЗП 97,00 м2, ет. 2, масивна конструкция, година на 
построяване – 1978 г.; 

• Сграда № 2 – Щаб, ЗП 452,00 м2, ет. 3, масивна конструкция, година на 
построяване – 1935 г.; 

• Сграда № 3 – гараж, ЗП 25,00 м2, ет. 1, масивна конструкция, година на 
построяване – 1935 г.; 

• Сграда № 4 – склад за видове мат. средства, ЗП 853,00 м2, ет. 2, масивна 
конструкция, година на построяване – 1935 г.; 

• Сграда № 5 – учебно-битов корпус, ЗП 648,00 м2, ет. 5, масивна конструкция, 
година на построяване – 1986 г.; 

• Сграда № 6 – тоалетна, ЗП 31,00 м2, ет. 1, масивна конструкция, година на 
построяване – 1988 г.; 

• Сграда № 7 – лечебница, ЗП 200,00 м2, ет. 2, масивна конструкция, година на 
построяване – 1977 г.; 

• Сграда № 8 – сграда на дежурен по парк, ЗП 68,00 м2, ет. 2, масивна 
конструкция, година на построяване – 1991 г.; 

• Сграда № 9 – станция - ГЗС, ЗП 60,00 м2, ет. 1, масивна конструкция, година но 
построяване – 1975 г.; 

• Сграда № 10 – склад за ГСМ, ЗП 61,00 м2, ет. 1, масивна конструкция, година на 
построяване – 1987 г.; 

• Сграда № 11 – склад АБТИ, ЗП 345,00 м2, ет. 1, масивна конструкция, година на 
построяване – 1940 г.; 

• Сграда № 12 – техническа работилница, ЗП 805,00 м2, ет. 1, масивна 
конструкция, година на построяване – 1978 г.; 

• Сграда № 13 – караулно помещение, ЗП 109,00 м2, ет. 1, масивна конструкция, 
година на построяване – 1970 г.; 

• Сграда № 14 – склад АВ и БП, ЗП 458,00 м2, ет. 1, масивна конструкция, година 
на построяване – 1988 г.; 

• Сграда № 15 – склад за химическо оръжие, ЗП 78,00 м2, ет. 1, масивна 
конструкция, година на построяване – 1970 г.; 

• Сграда № 16 – склад, ЗП 178,00 м2, ет. 1, масивна конструкция. 
 2.Възлага на кмета на общината да внесе изискващите се документи в 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на 
отбраната и в Областна администрация – гр. Кърджали. 
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 
==========  
Вярно с оригинала при ОбС-Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
  Протоколчик:Н.Зюлкерова     /С.Байрям/ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


