
  
 

ПРЕПИС! 

П Р О Т О К О Л   № 27 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, 

ПРОВЕДЕНО НА 30.08.2018 ГОДИНА 

 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 420 
 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - Аридно одобрява 

предложението на кмета на общината за кандидатстване на Община Ардино пред СНЦ 

„МИГ Ардино-Джебел” по процедура BG06RDNP001-19.028 – „МИГ Ардино-Джебел”, 

мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от 

възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие с проект “Реконструкция, оборудване и обзавеждане на 

градски стадион в гр. Ардино, община Ардино”  

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме всички необходими мерки по 

изготвяне и внасяне на необходимите документи по изискванията на Стратегията за 

водено от общностите местно развитие. 

3. Потвърждава, че всички дейности по проект “Реконструкция, оборудване и 

обзавеждане на градски стадион в гр. Ардино, община Ардино” съответстват на 

приоритетите на Плана за развитие на община Ардино  през периода 2014 – 2020 г. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 421 
1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - Ардино одобрява 

предложението на кмета на общината за кандидатстване на Община Ардино пред СНЦ 

„МИГ Ардино-Джебел” по процедура BG06RDNP001-19.028 – „МИГ Ардино-Джебел”, 

мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от 

възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие с проект “Обновяване на парк за широко обществено 

ползване в гр. Ардино, община Ардино”. 

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме всички необходими мерки по 

изготвяне и внасяне на необходимите документи по изискванията на Стратегията за 

водено от общностите местно развитие. 

3. Потвърждава, че всички дейности по проект “Обновяване на парк за широко 

обществено ползване в гр. Ардино, община Ардино” съответстват на приоритетите на 

Плана за развитие на община Ардино  през периода 2014 – 2020 г. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 422 
 1.На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - Ардино подкрепя 

предложението на кмета на общината за кандидатстване пред ПУДООС към МОСВ за 

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

факс 45 68; е-mail:obs_ardino@abv.bg 



обект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и главен колектор на 

гр. Ардино”. 

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

по изискванията на ПУДООС към МОСВ. 

 3.Потвърждава, че всички дейности по проект „Изграждане на пречиствателна 

станция за отпадъчни води и главен колектор на гр. Ардино” отговарят на приоритетите 

от Общинския план за развитие 2014-2020 г. 

 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 423 
1. Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.52, чл.53 от Закона за 

общинската собственост изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на 

Общинско предприятие „Център за услуги в домашна среда” в община Ардино в 

съответствие с изискванията на проект „Подкрепа за социално включване на лица от 

уязвими групи в община Ардино чрез социално предприемачество”, финансиран с Договор 

№ BG05М9ОP001-2.010-0136-C01 по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., 

Приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, 

процедура BG05М9ОP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”. 

 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.51 от Закона за общинската собственост за реализиране на 

проект „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи в община Ардино чрез 

социално предприемачество” BG05М9ОP001-2.010-0136-C01 по ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 г., Приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване 

на социалното включване”, процедура BG05М9ОP001-2.010 „Развитие на социалното 

предприемачество” Общински съвет – Ардино предоставя първия етаж на сграда – 

общинска собстевност (Бивше БКС- гр. Ардино) за обособяване на „Ателие за заетост”, 

представляващи санитарни възли, салон, кухненски блок (бивша столова). 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 424 

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

 1.Във връзка с чл.68, ал.1, т.1,2 и 3 от Наредба за финансирането на институциите 

в системата на предучилищното и училищното образование утвърждава поднормативни 

паралелки, като осигурява допълнителни средства по чл.68, ал.2 и ал.4, т.1, от Наредба  

за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование на МОН  при ЕРС – 1370 лв. за СУ и ОУ,  както следва: 

 

 № 

Училище, 
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място 

Брой 

у-ци в 

Недостиг  на брой ученици до минималния 

норматив 
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поднорм. 

паралелки  
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паралелки 
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1. ОУ - Падина 10 І+ІV 6 

7 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

  

  

 8 ІІ+IІІ 8 

10 V+VІ 8 

7 VІІ 11 



18084,00 

2. ОУ – Жълтуша 7 I+II 9 

            6 

 

 

 

42 

 

   

 

23016,00 

    7 III+IV 9 

6 V+VI 12 

6 VІІ 12 

3. ОУ-Бял извор 4 І + ІV 12 

4 

 

 

32 

 

 

17536,00 
 14 ІІ+ІІІ 4 

10 V+VІ 8    

97  109    

 

 2.На основание чл.68, ал.1, т. и, във връзка с ал.5, от Наредба  за финансирането 

на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на МОН 

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.68, ал.1, 

т.2, 

 

 

1. 

 

СУ с  професионални 

паралелки, гр.Ардино            

453 23 5 
 
  

 

1.1 

І – ХІІ клас / 

общообразователна 

непрофилирани и 

профилирани 

паралелки/ 356 19 4 

 
V а-16;Vб-16; VІІб-17; 

ХІ б -16; 

  
   

1.2 

 

Професионални  

паралелки      67 4 1 
  
Х/Іб-11;          

 

 3.На основание чл.69, ал.2 и 3 от Наредба  за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование, 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 

             I клас-2 +II клас-5=7 – 1 общообразователна  слята паралелка с  ученици; 

 ІІІ клас-6+ІV клас-1=7 - 1 общообразователна и непрофилирана слята паралелка 7 

ученици;  

 Vклас-3+VІ клас-3=6 – 1 общообразователна слята паралелка с 6 ученици; 

 VІІ клас - 6 - 1 общообразователна самостоятелна паралелка с 6 ученици; 

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

             - ІІ клас-1 и ІІІ клас-7- 1  общообразователна слята паралелка  с 8 ученици; 

 - VІІ клас-7- общообразователна самостоятелна паралелка  с 7 ученици; 

 3. ОУ”Христо Смирненски”-Бял извор 

 І клас-2 и ІІ клас-2- 1 общообразователна слята паралелка  с 4 ученици; 

 VІІ клас -8 - 1 общообразователна самостжятелна паралелка  с 8 ученици. 



 4.На основание чл. 58, ал. 2 и чл. 59 от Наредба  за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, когато 

детската градина не прилага система на делегиран бюджет, броят на групите и броят на 

децата в група се определят от първостепенния разпоредител с бюджет при спазване на 

нормативните актове, при недостатъчен брой деца за формиране на група в общинска 

детска градина с решение на общинския съвет в населено място може да се формира 

само една група в детска градина с минимум 6 деца, когато групата е единствена за 

населеното място. 

 Първостепенния разпоредител с бюджет определя конкретния размер на СМП в 

ДГ считано от 01.10.2018 година, както следва: 

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

          -  Яслена група          -  8 деца; 

          - ДГ - полудневна                          - 6 деца; 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 425 
 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 № 128/28.06.2017 г. за приемане Списък на средищните 

училища в Република България  предлага за учебната 2018/2019 г.  в  Списъка на 

“средищните училища” от община Ардино да бъдат включени следните пет  училища:  

 - ОУ,,А.С.Макаренко” с.Боровица; 

 - ОУ,,Св.Св.Кирил и Методий” с.Горно Прахово; 

 - СУ”В.Левски” гр.Ардино; 

 - ОУ”Хр.Смирненски” с.Бял извор; 

 ІІ. На основание  чл.3, ал.2 от ПМС № 128/28.06.2017г. за приемане Списък на 

средищните училища в Република България  ввъзлага на Кмета на Община Ардино да 

внесе мотивирано предложение за средищните училища в Министерството на 

образованието и науката в срок до 10.09.2018 г.  

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 426 
 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 

2018/2019 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 10.09.2018 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 2018/2019 г.    

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 427 
 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 

2018/2019 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.Бял извор. 



 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.Бял извор да бъдат включени в списъка за 

защитени детски градини за учебната 2018/2019 г.  

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 428 
 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 2018/2019 г.  в  

Списъка на средищните детски градини и училища от община Ардино да бъдат 

включени следните детски градини: 

 - ДГ”Брезичка” гр. Ардино;  

 - Филиална изнесена група с. Горно Прахов 

 - ДГ”Мир” с. Бял извор;       

 - 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,  ввъзлага на Кмета на 

Община Ардино да внесе мотивирано предложение  в Министерството на образованието 

и науката в срок до 10.09.2018г.  

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 429 
 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 01.08.2018г. до 31.07.2019 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 01.08.2018 г. до 

31.07.2019 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 01.08.2018 г. до 31.07.2019 

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 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 430 
 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  

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

считано от 01.09.2018 год. до 31.08.2019 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 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 431 
 І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПРЗ към 

ИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр.62/2010 г.), Общински съвет – Ардино предоставя на 

наследниците на Мехмед Мюмюнов Делиисмаилов 1033 кв.м. от поземлен имот с 

идентификатор 07747.11.556, с НТП Пасище, обща площ на имота 22 509 кв.м., находящ 

се в землището на с.Бял извор, община Ардино, по искане на Общинска служба по 

Земеделие – Ардино с вх.№16-11-4/23.07.2018 г. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 432 
I. Общински съвет – 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. Част от поземлен имот 00607.12.553, област Кърджали, община Ардино, 

гр.Ардино, м.Тозлук, вид собств.: Стопанисвано от общината, вид територия: 

Земеделска, категория: 9, площ: 1500 кв.м., стар номер 012553, първоначална годишна 

наемна цена – 32.55 лв.; 

2. Поземлен имот 62894.10.93, област Кърджали, община Ардино, с.Родопско, 

м.Коджа тарла, вид собств.: Стопанисвано от общината, вид територия: Земеделска, 

категория: 9, НТП: Нива, площ: 1186 кв.м., стар номер 000013, първоначална годишна 

наемна цена – 32.55 лв.; 

3. Поземлен имот 24788.11.103, област Кърджали, община Ардино, с.Дядовци, м. 

Вели тарла, вид собств.: Стопанисвано от общината, вид територия: Земеделска, 

категория: 9, НТП: Нива, площ: 4317 кв.м., стар номер 011103, първоначална годишна 

наемна цена – 93.68 лв.; 

4. Поземлен имот 24788.11.109, област Кърджали, община Ардино, с.Дядовци, м. 

Вели тарла, вид собств.: Стопанисвано от общината, вид територия: Земеделска, 



категория: 9, НТП: Нива, площ: 640 кв.м., стар номер 011109, първоначална годишна 

наемна цена – 13.89 лв.; 

5. Поземлен имот 24788.11.110, област Кърджали, община Ардино, с.Дядовци, м. 

Вели тарла, вид собств.: Стопанисвано от общината, вид територия: Земеделска, 

категория: 9, НТП: Нива, площ: 4097 кв.м., стар номер 011110, първоначална годишна 

наемна цена – 88.90 лв.; 

6. Поземлен имот 65646.11.25, област Кърджали, община Ардино, с.Светулка, м. 

Кепир, вид собств.: Стопанисвано от общината, вид територия: Земеделска, категория: 9, 

НТП: Изоставена орна земя, площ: 11333 кв.м., стар номер 011025, първоначална 

годишна наемна цена – 245.93 лв.; 

7. Поземлен имот 65646.11.6, област Кърджали, община Ардино, с.Светулка, вид 

собств.: Стопанисвано от общината, вид територия: Земеделска, категория: 9, НТП: 

Изоставена орна земя, площ: 2188 кв.м., стар номер 011006, първоначална годишна 

наемна цена – 47.48 лв.; 

8. Поземлен имот 63402.1.340, област Кърджали, община Ардино, с.Русалско, вид 

собств.: Стопанисвано от общината, вид територия: Земеделска, категория: 9, НТП: 

Овощна градина, площ: 9411 кв.м., стар номер 000100, първоначална годишна наемна 

цена – 204.22 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   № 433 
 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/ VIII /римско осем/ от квартал 8 /осем/ по 

регулационния план на с.Млечино, община Ардино, с площ 683.00 кв.м./шестотин 

осемдесет и три кв.м./, одобрен със Заповед №501 от 15.11.1982 година, изменен и 

одобрен със Заповед №299 от 16.06.2011 година. Граници на имота: изток – улица; 

запад- УПИ VII от кв.8; север- УПИ II- 62 от кв.8; юг- УПИ IX от кв.8. Актуван с Акт за 

частна общинска собственост №2500 от 20.12.2016 година.  

 2. Неурегулиран поземлен имот с кадастрален №000457, намиращ се в 

урбанизиранат територия на с.Латинка, община Ардино с площ 544.00 кв.м., ведно с 

изградената върху него сграда: бивш специализиран магазин, представляващ едноетажна 

масивна сграда с застроена площ 92.00 кв.м. Година на построяване 1955 година. 

Граници на имота: изток- поземлен имот с №000459 на община Ардино; запад-полски 

път; север- поземлен имот с №000459 на община Ардино; юг- поземлен имот с №000459 

на община Ардино. Актуван с Акт за частна общинска собственост №1176 от 02.10.2012 

година.  

 3. Общежитие – едноетажна масивна жилищна сграда с висок приземен етаж със 

застроена площ 66.30 кв.м., масивен склад със застроена площ 26.35 кв.м. УПИ XIII – 21 

кв.5 с площ 493 кв.м./идентичен с парцел I от кв.1 по плана за частична регулация от 

1965 година/. Граници на имота: изток – УПИ XIV, кв.5 пл.номер 22/жилищен имот/; 

запад, север – незастроени терени; юг- път. Актуван с Акт за частна общинска 

собственост №231 от 16.03.2004г.  

 4.Урегулиран поземлен имот УПИ X – 870 /римско 10, арабско осемстотин 

седемдесет/ от кв.26 /двадесет и шест/ по ПУП- ПРЗ на гр. Ардино, одобрен със заповед 



№ 338 от 05.07.1984 година, изменен и одобрен със Заповед №229 от 14.05.2012 година, 

с площ 264.40 кв.м. / двеста шестдесет четири и четиридесет стотни кв.м./ - отреден за 

обществено обслужване. Граници на имота – изток – ул.”Бели брези”; запад-река 

Ардинска; север- пешеходен мост; юг УПИ  XI  -870 от кв.26 и паркинг. Актуван с Акт 

за частна общинска собственост №1081 от 30.05.2012г.  

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

изготвянето на оценка за  имотите  по т.I . 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 434 
 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 първоначални тръжни цени 

за продажба, както следва: 

 1. Застроен УПИ VI-71/шест с кадастрален № седемдесет и едно/ от 

кв.11/единадесет/ с площ 615.00 кв.м./шестотин и петнадесет кв.м. Втори етаж от сграда- 

бивше училище c.Богатино със застроена площ на етажа 104.28 кв.м./сто и четири, 

двадесет и осем стотни  кв.м./ Конструкция-полумасивна, етаж -2 /два/. Първи етаж от 

сградата е с търговско предназначение- магазин собственост на ПК”Родопска крепост” 

с.Млечино, с нот.акт№23, т.I, нот.дело 30 от 06.02.2007 година.Граници на имота: Север 

– улица; изток-УПИ XII-94, кв.11 отреден за площад; юг-пешеходна пътека; запад: УПИ 

IX -72, кв.11/жилищна сграда/ и улица. Граници на етажа: Долу – магазин на 

ПК”Родопска крепост” с.Млечино, Север – улица; изток-УПИ XII-94, кв.11 отреден за 

площад; юг-култова сграда-джамия на Джамийско настоятелство с.Богатино; запад: 

УПИ IX -72, кв.11/жилищна сграда/ и улица. Актуван с Акт за частна общинска 

собственост №700 от 14.11.2007 година. При първоначална тръжна цена  3 250.00 лв. 

 2. Неурегулиран поземлен имот с кадастрален №000457, намиращ се в 

урбанизираната територия на с.Латинка, община Ардино с площ 544.00 кв.м., ведно с 

изградената върху него сграда: бивш специализиран магазин, представляващ едноетажна 

масивна сграда с застроена площ 92.00 кв.м. Година на построяване 1955 година. 

Граници на имота: изток- поземлен имот с №000459 на община Ардино; запад-полски 

път; север- поземлен имот с №000459 на община Ардино; юг- поземлен имот с №000459 

на община Ардино. Актуван с Акт за частна общинска собственост №1176 от 02.10.2012 

година. При първоначална тръжна цена  4 410.00 лв. 

 3. 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. При първоначална тръжна цена  1 870.00 лв. 

 4. Общежитие – едноетажна масивна жилищна сграда с висок приземен етаж със 

застроена площ 66.30 кв.м., масивен склад със застроена площ 26.35 кв.м. УПИ XIII – 21 

кв.5 с площ 493 кв.м./идентичен с парцел I от кв.1 по плана за частична регулация от 

1965 година/. Граници на имота: изток – УПИ XIV, кв.5 пл.номер 22/жилищен имот/; 

запад, север – незастроени терени; юг- път. Актуван с Акт за частна общинска 

собственост №231 от 16.03.2004г. При първоначална тръжна цена  6 300.00 лв. 

 5.Урегулиран поземлен имот УПИ X – 870 /римско 10, арабско осемстотин 

седемдесет/ от кв.26 /двадесет и шест/ по ПУП- ПРЗ на гр. Ардино, одобрен със заповед 

№ 338 от 05.07.1984 година, изменен и одобрен със Заповед №229 от 14.05.2012 година, 



с площ 264.40 кв.м. / двеста шестдесет четири и четиридесет стотни кв.м./ ведно с 

едноетажна сграда с желязна конструкция - площ 54.00 кв.м. - отреден за обществено 

обслужване. Граници на имота – изток – ул.”Бели брези”; запад-река Ардинска; север- 

пешеходен мост; юг УПИ  XI  -870 от кв.26 и паркинг. Актуван с Акт за частна 

общинска собственост №1081 от 30.05.2012г. При първоначална тръжна цена  

12 180.00лв. 

 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 да сключи договори за продажба със спечелилите участници. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 435 
 Общински съвет – Ардино избира съдебни заседатели при Окръжен съд – 

Кърджали, както следва: 

 1.Велизара Вакрилова Добрева   

 2.Шенай Неджатин Рюстем   

 3.Селда Селямиева Дурмушева   

 4.Сюлбие Хазим Али     

 5.Ажда Шахинова Реджебова    

 6.Юджел Зафер Шакир     

 7.Мефкюре Емин Емрула    

 8.Вейсел Мехмед Акиф     

 9.Христина Росенова Ставрева   

 10.Владимир Викторов Атанасов   

Резерви: 

 1.Нежла Ремзиева Хайрулова 

 2.Месут Рафет Али 

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

===========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 436 
 Общински съвет – Ардино прекратява дейността на  временната комисия за 

предлагане на кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд – Кърджали в състав: 

Председател: Съби Милчев Узунов 

Членове:  1.Зюлфие Ниязиева Ибрямова 

  2.Бюлбюл Рамадан Юмер 

  3.Бахтияр Фахриев Ходжов 

  4.Юксел Сабри Исмаил 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 437 
 Общински съвет – Ардино избира членове на Временната комисия  за 

изработване на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Ардино, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва: 

 Председател: Азис Халибрям Мурад,  

 Членове: 1.Шинка Асенова Аврамова 

   2.Бахтияр Фахриев Ходжов 

   3.Месут Мустафов Хайрулов 

   4.Съби Милчев Узунов 

 



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

==========  

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик:Н.Зюлкерова      /С.Байрям/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


