
  
 

 

ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 25 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ НА 29.05.2018 ГОДИНА 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 400 

 На основание чл.21, ал.1, т.6, от ЗМСМА, чл.140, ал. 5 от Закона за публичните 

финанси, чл.44, ал. 5 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 и  чл.9, ал.3 от Закона за 

общинския дълг, Общински съвет – Ардино, реши: 

 1.  Приема уточнения годишен план по бюджета на община Ардино за 2017г. 

както следва: 

 1.1. По прихода в размер на  11 126 698 лв., в т.ч. за ДД – 5 131 724  лв. и  МД –      

5 994 974 лв.  (съгласно Приложения № 1 и № 3.) 

 1.2. По разхода в размер на 11 126 698 лв., в т.ч. за ДД–5 131 724 лв.,  МД – 5 772 

374 лв. и дофинансиране в делегираните от държавата дейности с местни приходи – 222 

600 лв. 

(съгласно Приложения № 2 и № 4) 

 2. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Ардино за 2017г., както 

следва:  

 2.1. По прихода в размер на 9 521 520лв., в т.ч. за ДД –  4 893 752лв. и                                 

МД – 4 627 768лв. (съгласно Приложения № 1 и № 3) 

 2.2. По разхода в размер на 9 521 520лв, в т.ч. за ДД –  4 893 752лв.,                                 

МД – 4 494 613лв.  и в дофинансиране в делегираните от държавата дейности с местни 

приходи – 133 155 лв. 

 (съгласно Приложения № 2 и № 4), в т.ч 

 2.2.1. План и отчет за изразходваните средства за  капиталови разходи за 2017г., 

съгласно Приложение № 5   

 3. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 

2017г., съгласно Приложение № 6.  

 4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2017 година, съгласно 

Приложение № 7.  

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 401 

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

 І. Утвърждава структурата на училищата, детските заведения и ЦПЛР-ОДК в 

общината за учебната 2018/2019 година, съгласно Приложения № 1, 2 и 3;  

 ІІ.Утвърждава   разписанието на специализираните ученически автобусни линии 

на територията на община Ардино за учебната  2018/2019 година, съгласно Приложение 

№ 4.  

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

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

факс 45 68; е-mail:obs_ardino@abv.bg 



==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 402 

 І. 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 на 

Договора за наем на общинско нежилищно помещение за срок от една /1/ година, 

считано от 01.06.2018 год. до 31.05.2019 год. на наемателя, както следва:  

 -Договор №9/05.06.2009 год. за наем на общинско нежилищно помещение – 

бивше ателие за бръснарски услуги, находящо се на Общински пазар – Ардино, 

сектор”В”, кв.11 по ПУП на града, част от имот частна общинска собственост /Акт №165 

от 24.02.2000г./, с площ 12.00 кв.м., с наемател Севилджан Юсеинова Велиева, с 

предназначение: за извършване на фризьорски услуги, при месечна наемна цена: 72.36 

лв., без ДДС. 

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

Анекс  към договора за наем. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 403 

І.Общински съвет – град Ардино съгласно чл.17, ал.3 от Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ардино, дава 

съгласие за удължаване на срока на Договор №5 от 01.07.2015год. за наем на общински 

терен, находящ се централната част на  град Ардино, с обща полезна площ 9.00 кв.м., с 

наемател „Табак маркет“АД, с предназначение: за развиване на търговска дейност и 

услуги, при месечна наемна цена: 30.00лв. без ДДС/ тридесет лева/, считано от 

01.07.2018год. до 30.06.2019год. 

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

съответния Анекс. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 404 

 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 тайно/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 №119 в землището на с.Синчец – площ 14.915 дка, 

първоначална годишна наемна цена – 323.66 лв.; 

 2. Имот с кадастрален №119 в землището на с.Родопско – площ 5.841 дка, 

първоначална годишна наемна цена – 126.75 лв. 

 3. Имот с кадастрален №136 в землището на с.Родопско – площ 5.986 дка, 

първоначална годишна наемна цена – 129.90 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 договорите за наем със спечелилите. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 405 

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

връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС, чл..17 ”а” от НРПУРОИ в Община Ардино открива 

процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, 

публична общинска собственост, както следва:  



 1. Помещения – Столова и кухненски бокс с обща площ 265.00 кв.м., находящи се 

в сградата на общежитието на бивша ПГ”Христо Смирненски” гр.Ардино, парцел VIII, 

кв.29 по ПУП на гр.Ардино, актуван с АПОС №373 от 26.06.2009 година за срок от 10 

/десет/ години, при първоначална годишна наемна цена  – 2 880.00 лв., с ДДС, с 

предназначение за Ритулна зала и сватбен салон. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 406 

 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 обществени превози на пътници с автобуси, възлага превоза 

по автобусна линия Ардино – Мировец с часове на тръгване 14.00 – 08.30 часа от 

утвърдената общинска транспортна схема за срок от три години на „Картал Тур” ООД, с 

управител Мюмюн Тахир. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 407 

 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 на ул. „Бели брези”, № 19, ет.2, ап.4, 

актуван с акт за частна общинска собственост № 46 от 18.03.1998 г., на наемателя Шазие 

Мехмед Мюмюн, 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 на ул. „Родопи”, №37, актуван с акт за 

частна общинска собственост № 60 от 01.06.1998 г., на наемателите Байрям Мюмюнов 

Юмеров и Педрие Назифова Юмерова, настанени 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 складово помещение (мазе) №1, в сградата на бивш АПК в 

село Боровица, като принадлежащо към  жилище, за което има решение на Общинския 

съвет за   продажба на наемателя Неврие Халибрям Дурмушали, настанена в него по 

административен ред. 

 4.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 складово помещение (мазе) №4, в сградата на бивш АПК в 

село Боровица, като принадлежащо към  жилище, за което има решение на Общинския 

съвет за   продажба на наемателя Севим Шевкет Хашим, настанена в него по 

административен ред. 

 5.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 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 408 

 Общински съвет – град Ардино на основание чл.21, ал.1, т.5 от  Закона за местното 

самоуправление и местната администрация определя нов размер на основните трудови 

възнаграждения на кметовете на населени места на територията на община Ардино, през 

мандат 2015 г. – 2019 г., съгласно Приложението. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 409 

 На основание чл.21, ал.1, т.12 от  ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.1 от Правилника 

за прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет – Ардино приема 

Общинска програма за закрила на детето за 2018 година. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 410 

 На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.72, ал.1 и ал.2, т.3; 

§ 2, ал.1, т.5, ал.5 и ал. 8 от Допълнителните разпоредби на Закона  за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, ОбС – Ардино 

реши: 

    1.Променя наименованието на Постоянната комисия за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси към Общински съвет – Ардино в Постоянна 

комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество в същия състав.                                                     

    2.Комисията е със статут на постоянна комисия на Общинския съвет. 

   3.Комисията е приемник на документацията на досегашната комисия по чл.25, 

ал.2, т.3  от вече отменения Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 411 

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

чл.102, ал.2 от НРПУРОИ в Община Ардино,  приема пазарните оценки, изготвени от 

лицензиран оценител за учредяване възмездно и безсрочно право на строеж, както 

следва: 

 - стълб №1 на ВЛ 110kV”Манастир” с площ 61.00 кв.м. .-  1500.00 лв. без ДДС. 

 - за  стълб №85 на ВЛ 110kV „Даладжа” с площ 48.00 кв.м. – 1180.00 лв.без ДДС. 

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

подготовката на документацията за учредяването на правото на строеж и да сключи 

договор за учредяване на право на строеж. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 412 

 1.На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, 

представителят на община Ардино, след като се запознае с годишния отчет за дейността 

на Асоциацията за 2017 год, да гласува по своя преценка; 

 2.На основание в чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, представителят на община Ардино, 

след като се запознае с отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2017 год., да 

гласува по своя преценка; 



 3.На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от ЗВ и чл. 21, ал. 1, във връзка с чл. 9, ал. 2 от 

ПОДАВиК, представителят на община Ардино, след като се запознае с бюджета на 

Асоциацията за 2018 год., да гласува по своя преценка; 

 4.Да гласува по своя преценка общия размер от 566 000 лв. на предвидените 

инвестиции и подробната инвестиционна програма за 2018 година на „ВиК“ – ООД, гр. 

Кърджали, след като се запознае с поименното разпределение на инвестиционната 

програма за община Ардино. 

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

==========  

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик:Н.Зюлкерова      /С.Байрям/ 

  

 

 

 

 

 
 


