
ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 26 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ НА 28.06.2018 ГОДИНА 

 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 413 

 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 

78 177, 96 лв. /седемдесет и осем хиляди сто седемдесет и седем лева и деветдесет и 

шест стотинки/ по административен договор № BG05M9OP001-2.010-0136-C01 за 

изпълнение на проект “Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи в 

община Ардино чрез социално предприемачество” по Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура за безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.010 “Развитие на социалното предприемачество” със срок на 

изпълнение 15 месеца.  

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 414 
1. За идентифицирани основни потенциални потребители – лица с трайни 

увреждания, възрастни хора над 65 години, самотно живеещи възрастни хора, деца с 

трайно намалени възможности за социална адаптация, наличие на значителна група лица 

от рискови категории, които не ползват социални услуги, на основание чл. 21, ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 36в от 

Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общински съвет – Ардино 

предлага чрез директора на Регионална дирекция за социално подпомагане – Кърджали на 

изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане откриване на социалните 

услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник” като делегирани от държавата дейности 

за финансиране по Закона за държавния бюджет за 2019 година на територията на община 

Ардино с капацитет на социалните услуги 100 души, от които 40 души ползващи услугата 

„Личен асистент“ и 60 души услугата „Домашен помощник“ с дата на влизане в сила на 

решението на Общински съвет – Ардино 01.01.2019 г. 

 2. Предложението за откриването на социалните услуги „Личен асистент” и 

„Домашен помощник” е в съответствие с годишния план за развитие на социалните услуги 

през 2019 година, приет с Решение № 395/25.04.2018 г. на Общински съвет – Ардино. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е Н  И  Е   № 415 

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 2018 годишна 

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, като 

включва  в списъка  следния имот, частна общинска собственост: 

1. Неурегулиран поземлен имот с кад.№622 /шестстотин двадесет и две/, 

находящ се в урбанизираната територия на село Сухово, община Ардино, с площ 599,00 

/петстотин деветдесет и девет/ кв.м. Граници на имота: изток – НУПИ с кад.№70 на 

Байрям Хасан Мустафа; запад – пешеходна пътека; север – НУПИ с кад.№621 на Нури 

Рамадан Емин; юг – имот №000078 по КВС на село Сухово – нива на насл. на Мюмюн 

Мустафов Мурадов. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2567 от 

30.04.2018г. 



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

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

Община Ардино открива процедура за продажба на имотите по т.І 

IIІ. Упълномощава Кмета на Община Ардино да възложи на лицензиран 

оценител изготвянето на оценка на имота по т.I . 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 416 

 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 №9 от 01.07.2010 год. за наем на общинско нежилищно помещение – 

магазин за промишлени стоки, с площ 25.00кв.м., находящо се на Общински пазар град 

Ардино, сектор”Б”, кв.11 по ПУП на град Ардино, част от имот частна общинска 

собственост /Акт №165 от 24.02.2000г./ с наемател Аднан Джемилов Юсеинов, 

управител на „ВИП-37”ЕООД, ЕИК-201063703, при месечна наемна цена 82.50лв.без 

ДДС., считано от 01.07.2018 г. до 30.06.2019 година. 

 - Договор №9 от 01.07.2011 год. за наем на общинско нежилищно помещение, 

находящо се в сградата на кметство с.Жълтуша, общ.Ардино, представляващо част от 

имот публична общинска собственост /акт №73 от 30.06.1998 г./, с обща полезна площ 

15.00 кв.м., наемател Стоян Димитров Кавазов, с предназначение за извършване на 

търговска дейност, при месечна наемна цена 30.00 лв., без ДДС, считано от 01.07.2018 

г. до 30.06.2019 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   № 417 

 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, както следва:   

 1. Част от имот с идентификатор №58013.11.706 в землището на с.Правдолюб, 

община Ардино – площ 0.4 дка, първоначална годишна наемна цена – 8.68 лв.; 

 2. Част от имот с идентификатор №58013.11.706 в землището на с.Правдолюб, 

община Ардино – площ 0.5 дка, първоначална годишна наемна цена – 10.85 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 23 общински съветници, от които „ЗА” – 23. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 418 

 1.Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.8 и ал.9 от Закона за общинската 

собственост, поради отпаднала необходимост от ползване по предназначение променя 



статута на сградата на бивша целодневна детска градина в село Голобрад, община 

Ардино от нежилищен имот – частна общинска собственост в жилищен имот – частна 

общинска собственост. 

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

упълномощава кмета на общината да организира съставянето на акт за жилищен имот-

частна общинска собственост за сградата на бивша целодневна детска градина в село 

Голобрад, община Ардино. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 419 

           Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.6, ал.1 

от ЗОС във връзка с чл.3, ал.1 от НРПУРОИ на Община Ардино обявява следния 

недвижим имот за частна общинска собственост представляващ:  

 Поземлен имот с идентификатор 65646.11.007 /шест пет шест четири шест точка 

единадесет точка нула нула седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

село Светулка, община Ардино, одобрени със Заповед РД-18-320/02.02.2018 г. на Изп. 

директор на АГКК, с площ 120.00 кв.м. /сто и двадесет квадратни метра/, с трайно 

предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, с начин на 

трайно ползване: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение и актуван с Акт 

за публична общинска собственост с №2568/ 04.06.2018 г. 

 

Приложение:  

 -Скица на имота. 

 -Акт за публична общинска собственост с №2568/04.06.2018 г. 

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

==========  

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик:Н.Зюлкерова      /С.Байрям/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


