
   
 

ПРЕПИС! 

П Р О Т О К О Л № 30 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, 

ПРОВЕДЕНО НА 12.12.2018 ГОДИНА 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 459 

 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 

актуализирания план на бюджета на община Ардино за 2018 година: 

ПРИХОДИ БИЛО СТАВА 

I. Местни дейности   

1. Имуществени и др.местни данъци   

- от данък върху недвижими имоти 105000 135000 

- от данък върху превозните средства 320000 343000 

- от данък при възмездно придобиване на имущество 55000 90300 

2. Приходи и доходи от собственост   

- Приходи от наеми на имущество 120000 125000 

3. Общински такси   

- Други общински такси 10000 27000 

4. Глоби, санкции и наказателни лихви   

- Глоби, санкции и др. 20000 42200 

5. Други приходи   

- Други неданъчни приходи 10000 13000 

6. Постъпления от продажба на нефинансови активи   

- Постъпления от продажба на сгради 70000 90000 

- Постъпления от продажба на други ДМА 110000 125000 

- Постъпления от продажба на НДМА 150000 15000 

- Постъпления от продажба на земя 70000 180000 

7. Приходи от концесии   

- Приходи от концесии 0 2200 

РАЗХОДИ БИЛО СТАВА 

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

факс 45 68; е-mail:obs_ardino@abv.bg 



I. Местни дейности   

1. Дейност „Общинска администрация“ 580000 609800 

2. Дейност „Други дейности по здравеопазването“ 30000 24200 

3. Дейност „Други дейности по социалното осигуряване“ 0 1200 

4. Дейност „Водоснабдяване и канализация“ 21000 16500 

5. Дейност „Осветление на улици и площади“ 115000 98000 

6. Дейност „Др.дейности по жилищното строителство“ - 

издръжка 

0 28559 

7. Дейност „Чистота“ 345000 360000 

8. Дейност „Други дейности по опазване на околната 

среда“ 

386240 492681 

9. Дейност „Обредни домове и зали“ 24000 29000 

II. Дофинансиране   

1. Дейност „Общинска администрация“ 110000 68000 

2. Дейност „Програми за временна заетост“ 20000 51000 

ТРАНСФЕРИ БИЛО СТАВА 

I. Държавни дейности   

- Целеви субсидии за капиталови разходи 83777 29816 

II.Местни дейности   

- Целеви субсидии за капиталови разходи 996823 1050784 

 Дава съгласие неусвоените средства в края на годината в делегираните от 

държавата дейности (след разплащане на наличните задължения и при условие, че в 

същите дейности няма неразплатени задължения), представляващи преходен остатък за 

2018г., да бъдат предоставени под формата на временен безлихвен заем за финасиране 

на разходи в местните дейности. 

Възлага на кмета на общината да отрази направените корекции по бюджета на 

общината за 2018г. по съответните функции, дейности и параграфи от ЕБК за 2018г. 

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 2018 

година, а именно: 

№ 

 по 

ред 

Наименование на обекта  и  източник на финансиране 

 

БИЛО 

 

СТАВА 

 

I. 

 

 

Целева субсидия за капиталови разходи  

  1080600.00 1080600.00 

1 Изграждане на автогара в гр.Ардино, УПИ II-649, кв.26 250000.00 191898.07 

2 Реконструкция и рехабилитация на МП Ардино - Дядовци 60000.00 59992.60 



3 МП Правдолюб - Хатиплер 20000.00 19561.97 

4 МП Светулка - Велибашълар 15000.00 14663.16 

5 МП Дядовци - Касаплар 30000.00 29489.46 

6 МП Ахрянско - Мекереджилер   15000.00 14655.44 

7 МП Бранево - Млечино - Карабашлар 20000.00 19655.80 

8 МП Падина - мах. "Узунова" 29000.00 28076.5 

9 МП Брезен - Калайджълар 20000.00 19716.46 

10 Реконструкция на улица в кв. "Горичево" 10000.00 9845.77 

11 Реконструкция на улица в кв. "Бостанджиите" 30000.00 29507.39 

12 Реконструкция на улица в кв. "Кабакчълар" 20000.00 19676.58 

13 Реконструкция на улица в кв. "Пламък" 5000.00 4916.04 

14 Реконструкция на улица в кв. "Морава" 20000.00 0.00 

15 Реконструкция на улица в мах. "Ишилер" 10000.00 9789.60 

16 Реконструкция на улица в кв. "Любовна чешма" 30000.00 29334.34 

17 Реконструкция на улици в с.Бял извор 14200.00 13449.84 

18 Реконструкция на улица в мах. Гарване 4700.00 4644.84 

19 Реконструкция на улица в мах. Сара 9000.00 8839.92 

20 Реконструкция на улица в мах. Чолаково 12000.00 11766.78 

21 Рехабилитация на улична мрежа в с.Бял извор 28500.00 27929.36 

22 Реконструкция на улица в с.Срънско 10000.00 9769.20 

23 Реконструкция на улица в с.Кроячево 15000.00 14726.26 

24 Реконструкция на улица в с.Червена скала 20000.00 19687.08 

25 Реконструкция на улица в с.Хромица 20000.00 19687.08 

26 Реконструкция на улица в с.Богатино 15000.00 14763.01 

27 Реконструкция на площад в с.Башево 30000.00  30000.11 

28 Реконструкция на улица в с. Чернигово 25000.00 23092.42 

29 Реконструкция на улица в с. Дедино 25000.00 24559.92 

30 Реконструкция на улица в с. Долно Прахово 25000.00 24559.92 

31 Реконструкция на улица в с. Горно Прахово 20000.00 19655.80 

32 Реконструкция на улици в с.Жълтуша 20000.00 19502.90 

33 Реконструкция на улица в с.Стояново 10000.00 9617.94 

34 Реконструкция на улица в с.Чубрика 22000.00 21898.80 

35 Реконструкция на улица в с.Гърбище 22000.00 21430.36 

36 Реконструкция на улица в с.Ябълковец 30000.00 29778.00 

37 Реконструкция на улица в с.Ленище 20000.00 19870.25 

38 Реконструкция  на пътен мост в с.Любино 27600.00  53224.23 

39 Изграждане на парково осветление в с.Бял извор 35000.00  20800.00 

40 Изграждане на подпорни стени в с.Бял извор 21600.00 0.00 

41 Изграждане на подпорна стена в кв.35, с.Бял извор 0.00 9116.82 



42 

Укрепване на път с подпорна стена и отвеждане на 

дъждовни води на улица в с.Бял извор 0.00 12471.53 

43 Изграждане на подпорна стена в с.Падина 15000.00 10477.90 

44 Реконструкция на улица в с.Бял извор 0.00 14200.00 

45 Ремонт на покривна конструкция на читалище с.Жълтуша 0.00 29815.50 

46 

Превантивни мерки за намаляване на активността и 

повърхностно водоотвеждане на дъждовни води от 

свлачище нпо МП в с.Горно Прахово 0.00 40485.05 

II. 

 

 

 

Постъпления от продажба на нефинансови активи 

 

400000.00 

 

400000.00 

 

1 Съфинансиране за проект "Красива България" 83777.00 57585.00 

2 

Основен ремонт на стълбище до сградата на бивше НУ 

"Хр.Ботев" гр. Ардино 

20000.00 15268.41 

3 Ремонт на обреден дом с. Синчец 5000.00 4961.00 

4 Ремонт на обреден дом с. Голобрад 15000.00 14606.74 

5 Основен ремонт на отводнителни шахти в гр.Ардино 10000.00 10000.00 

6 Изграждане шахтов кладенец и водопровод в с.Търна 10000.00 10000.00 

7 

Направа на тротоари на ул. Тютюнева, ул. Самара и ул. 

Арда 

30000.00 35667.80 

 

8 

Междублоково пространство на ул. "Пирин" - бл. "Ела-1" и 

бл. "Ела-2" 

20000.00 30000.00 

9 Ремонт на подпорни стени в гр.Ардино 35000.00 53618.96 

10 

Изграждане на шахтов кладенец и водопровод в с.Горно 

Прахово 

30223.00 0.00 

11 

 

Изграждане на частична канализация в с.Жълтуша 

 

23000.00 21789.98 

12 

 

Основен ремонт на водопровод в с.Ленище 

 

5000.00 4988.23 

 

13 

 

Реконструкция на улица в с.Седларци 

 

5000.00 9845.93 

 

14 Реконструкция на път в с.Русалско 25000.00 24369.78 

15 Реконструкция на улица в с.Търносливка 6000.00 5937.11 

16 Реконструкция на улица в с.Еньовче 17000.00 16753.28 

17 Реконструкция на улица в с.Китница 20000.00 19676.58 

18 Реконструкция на път в с.Рибарци 20000.00 19863.84 

19 Реконструкция на път в с.Сухово 20000.00 19842.59 

20 

Укрепване с подпорна стена на ул. „Първа“, №10 в с.Горно 

Прахово 

0.00 5662.80 

21 

 

Реконструкция на улица в кв. "Морава" 

 

0.00 19561.97 

 

 

III. 

 

 

Преходен остатък от капиталови разходи 2017г. 

 

322888.07 

 

322888.07 

 

1 Реконструкция и рехабилитация на ул."Морава", гр.Ардино 2272.80 2272.80 



2 Разширяване на градски парк "Нилюфер" 8000.00 8000.00 

3 Водоснабдяване на с.Боровица 27555.33 27555.33 

4 Изграждане на канализация на ул. "Самара",  в гр.Ардино 40085.23 40073.66 

 

Изграждане на канализация на ул. "Орлови скали" в 

гр.Ардино 81633.04 76367.59 

 Изграждане на канализация на ул. "Тютюнева" в гр.Ардино 2859.67 2859.67 

 Основен ремонт на канализационни шахти в гр.Ардино 9974.53 9974.53 

 Изграждане на частична канализация в с.Жълтуша 21000.00 24272.16 

 

Ремонт на физкултурен салон при ПГ "Хр.Смирненски", 

гр.Ардино 39892.41 39877.64 

 Подмяна на частичен водопровод в с.Падина 3106.00 3106.00 

 Водоснабдяване на с.Бистроглед 8661.71 0.00 

 

Водоснабдяване на с.Родопско, Ахрянско и Търносливка, в 

т.ч. доставка и монтаж на сондажна помпа 77847.35 88528.69 

 

IV. 

 

 

От преходен остатък в делегирани от държавата 

дейности 

 

40000.00 

 

 

13930.00 

 

 

1 

Закупуване на компютри, обзавеждане и оборудване за 

социалните заведения 25000.00 8470.00 

 

Закупуване на компютри, обзавеждане и оборудване за 

социалните заведения 15000.00 5460.00 

V. 

 

 

Преходен остатък от целеви трансфери от 2017г. 

 877461.56 877461.56 

1 

 

Ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на 

община Ардино, в т.ч. 

 151941.24 151941.24 

 

Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа във 

Веселиново 52176.96 52176.96 

 

Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в 

Млечино 51656.88 51656.88 

 Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в Искра 48107.40 48107.40 

2 

 

Укрепване на скат с подпорна стена с дължина L=140.25м м 

кв. Горичево, в т.ч. 

 374563.41 373079.69 

 

Укрепване на скат с подпорна стена с дължина L=140.25м м 

кв. Горичево - СМР 361412.45 361412.45 

 

Укрепване на скат с подпорна стена с дължина L=140.25м м 

кв. Горичево-авторски надзор 3287.74 3287.74 

 

Укрепване на скат с подпорна стена с дължина L=140.25м м 

кв. Горичево- НСН 9863.22 9863.22 

3 

 

Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на 

територията на община Ардино - кв. "Ведрина", кв. 

"Хармана", Дяволски мост, Мангана-Жълтуша, "Вражалци"-

Боровица, "Синанлар" и Червена скала 

 

350956.91 

 

 

350956.91 

 

 



VII. 

 

 

Финансиране по ОП „РЧР“  

 0.00 3999.00 

1  

Доставка на професионална готварска печка по проект 

«Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи 

в община Ардино чрез социално предприемачество» 0.00 3999.00 

  ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2720949.63 2698878.63 

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „ЗА” – 21. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 460 
 1.На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.13 от Закона за общинския дълг, чл.103, ал.1 

от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Ардино одобрява предложението 

за поемане на краткосрочен дълг на кмета на община Ардино за отпускане на безлихвен 

заем за сметка на централния бюджет, със срок за възстановяване една година в размер 

на 50 000 лева за изплащане на просрочените задължения на Основно училище „Христо 

Смирненски” с.Бял Извор, община Ардино. 

 2.Възлага на кмета на община Ардино да внесе изискващите документи в 

Министерство на финансите. 

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „ЗА” – 27. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 461 
 1.Общински съвет – град Ардино на основание чл. 21, ал.1, т.23 от  Закона за 

местното самоуправление и местната администрация одобрява предложението на кмета 

на общината изразходваната електроенергия в църквата „Свети Архангел Михаил” и 

джамията в град Ардино да се заплаща от бюджета на община Ардино. 

 2.Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия за 

изпълнение на решението по т.1.  

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „ЗА” – 27. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 462 
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 село Бял извор, актуван с акт за частна общинска собственост № 2475 от 

27.07.2016 г., на наемателя Васил Данчев Соколов, настанен 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. „София”, № 11, 

актуван с акт за частна общинска собственост № 37 от 25.02.1998 г., на наемателя 

Гьонюл  Гюрсел Хасан, 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 бивша детска 

градина в село Голобрад, актуван с акт за частна общинска собственост № 668 от 



22.12.2006 г.,  на наемателя Сабрие ХасановаЕмрулова, 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 27 общински съветници, от които „ЗА” – 27. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 463 
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 бивш битов 

комбинат в село Боровица, актуван с акт за частна общинска собственост № 251 от 

04.06.2004 г., на наемателя Басри Реджеб Дурмушали, настанен в него по 

административен ред. 

2.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 договора за покупко - продажба.  

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „ЗА” – 27. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 464 
 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:   

 Поземлен имот с идентификатор 24788.12.267, област Кърджали, община 

Ардино, с.Дядовци, м.Къшла башъ, вид собств.: Стопанисвано от общината, вид 

територия: Земеделска, категория: 9, площ: 1234 кв.м., стар номер 012267, 

първоначална годишна наемна цена – 26.78 лв.; 

 ІІ.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 27 общински съветници, от които „ЗА” – 27. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 465 
 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  с обща площ 110.00 кв.м., находящи се на втори етаж в сградата 

на бивша ПГ”Христо Смирненски” гр.Ардино, /актова зала/ парцел VIII, кв.29 по ПУП 

на гр.Ардино, актуван с АПОС №373 от 26.06.2009 година за срок от 5 /пет/ години, 

при първоначална месечна наемна цена  – 156.60 лв., без ДДС, за извършване на 

производствена дейност. 

 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 

спечелилия търга. 



Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „ЗА” – 27. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 466 
 І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.1 от НРПУРОИ 

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

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

считано от 01.01.2019 год. до 31.12.2019 год. на наемателите, както следва: 

 - Договор №1 от 02.01.2014 год. за наем на общинско нежилищно помещение – 

„Кафе - бар“, находящо се на I-ви етаж в сградата на Общинска администрация – 

Ардино, част от имот публична общинска собственост /Акт №75 от 21.07.1998г./, с 

площ 65.65 кв.м., с наемател Ерай Съдкъ Ахмед, управител на ЕТ“Съдкъ – Ерай 

Ахмед“, с предназначение: за търговска дейност, при месечна наемна цена:262.60лв., 

без ДДС. 

 ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.3 и чл.17, ал.1 

от НРПУРОИ в община Ардино, Общински съвет – Ардино дава съгласие за 

удължаване срока на Договорите за наем на общински нежилищни помещения за срок 

от една /1/ година, считано от 01.02.2019 год. до 31.01.2020 год. на наемателите, както 

следва:  

 - Договор №2 от 01.02.2012 год. за наем на общинско нежилищно помещение, 

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 Велислава Миланова Косова, с предназначение: за развиване на търговска 

дейност, при месечна наемна цена: 39.60 лв., без ДДС. 

 - Договор №3 от 01.02.2012 год. за наем на общинско нежилищно помещение, 

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 Нарин Хълми Садула, с предназначение: за развиване на търговска дейност, 

при месечна наемна цена: 39.60 лв., без ДДС. 

 - Договор №2 от 01.02.2011 год. за наем на общински нежилищно помещение – 

магазин за промишлени стоки, с площ 12.00кв.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 Селями Сака, с предназначение: за 

търговска дейност, при месечна наемна цена: 63.00 лв., без ДДС. 

 - Договор №4 от 01.02.2012 год. за наем на общинско нежилищно помещение, 

находящо се в сградата на УПК към СОУ”Васил Левски”, град Ардино, парцел Х от 

кв.18 по ПУП на град Ардино, актуван с Акт за публична общинска собственост /Акт 

№64 от 17.06.1998г./, с площ 112.00 кв.м., с наемател Гюнай Расим Якуб, с 

предназначение: за склад, при месечна наемна цена: 84.83 лв., без ДДС 

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

сключи Анекси към Договорите за наем. 

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 467 
І.Общински съвет – град Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във 

връзка с чл.23, ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество в община Ардино, разрешава сключените срочни договори за 

отдаване под наем на общински терени, върху които има поставени павилиони и 

др.преместваеми съоръжения да бъдат удължени за срок от една година, считано от 

01.01.2019г.до 31.12.2019г. 



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

съответните Анекси. 

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „ЗА” – 27. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 468 
 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. Урегулиран поземлен имот/УПИ/ I /римско едно/ от кв.20 /двадесет/ по 

регулационния план на с.Брезен, община Ардино с площ 660.00 кв.м./шестотин 

шестдесет квадратни метра/, одобрен със Заповед №556/16.09.1983 година. Граници  на 

имота: североизток – улица; северозапад: улица; Югоизток- УПИ II от кв.20; югозапад- 

неурегулиран терен. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2725 от 

02.10.2018 година. Първоначална тръжна цена  2 900.00 /Две хиляди и деветстотин 

лева/ лв. 

 2. Урегулиран поземлен имот/УПИ/ II /римско две/ от кв.20 /двадесет/ по 

регулационния план на с.Брезен, община Ардино с площ 600.00 кв.м./шестотин 

квадратни метра/, одобрен със Заповед №556/16.09.1983 година. Граници  на имота: 

североизток – улица; северозапад: /УПИ/ I от кв.20; Югоизток- УПИ III от кв.20; 

югозапад- неурегулиран терен. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2726 

от 02.10.2018 година. Първоначална тръжна цена 2 630.00 /Две хиляди шестстотин и 

тридесет лева/ лв. 

 3. Урегулиран поземлен имот/УПИ/ III /римско три/ от кв.20 /двадесет/ по 

регулационния план на с.Брезен, община Ардино с площ 600.00 кв.м./шестотин 

квадратни метра/, одобрен със Заповед №556/16.09.1983 година. Граници  на имота: 

североизток – улица; северозапад: /УПИ/ II от кв.20; Югоизток- УПИ IV от кв.20; 

югозапад- неурегулиран терен. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2727 

от 02.10.2018 година. Първоначална тръжна цена 2 630.00 /Две хиляди шестстотин и 

тридесет лева/ лв.   

 4. Урегулиран поземлен имот/УПИ/ IV /римско четири/ от кв.20 /двадесет/ по 

регулационния план на с.Брезен, община Ардино с площ 630.00 кв.м./шестотин и 

тридесет квадратни метра/, одобрен със Заповед №556/16.09.1983 година. Граници  на 

имота: североизток – улица; северозапад: /УПИ/ III от кв.20; Югоизток- УПИ V с 

кадастрален №56 и УПИ VI  с кадастрален №55 от кв.20; югозапад- неурегулиран 

терен. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2728 от 02.10.2018 година. 

Първоначална тръжна цена 2 760.00 /Две хиляди седемстотин и шестдесет лева/  лв. 

 5. Поземлен имот с идентификатор 65646.11.7/шест, пет, шест, четири, шест, 

точка единадесет, точка, седем/ по кадасктралната карта и кадастралните регистри на 

село Светулка, община Ардино, одобрен със Заповед РД-18-320/02.02.2018 година на 

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

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

трайно ползване: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение. Граници на 

имота: поземлен имот с идентификатор 65646.11.25; поземлен имот с идентификатор 

№65646.11.8. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2723 от 02.10.2018 

година. Първоначална тръжна цена   410.00 /Четиристотин и десет лева/ лв. 

 6. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ /римско три/ с кадастрален №57 

/петдесет и седем/ от квартал 8 /осем/ по регулационния план на село Брезен, община 

Ардино, одобрен със Заповед №556 от 16.09.1983 г., с площ 826.00 кв.м. /осемстотин 

двадесет и шест квадратни метра/, отреден за жилищно строителство. Граници на 



имота: североизток – улица; северозапад – УПИ ІІ с кадастрален №№ 11 и 10 от кварта 

8; югоизток – УПИ ІV с кадастрален №57 от квартал 8; югозапад – улица. Актуван с 

Акт за частна общинска собственост №2621 от 28.08.2018 г. Първоначална тръжна цена 

3 620.00 /Три хиляди шестстотин и двадесет лева/  лв. 

 7.Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV /римско четири/ от квартал 18 

/осемнадесет/ по действащия регулационен план на село Млечино, община Ардино, 

одобрен със Заповед №501 от 05.11.1988 г., идентичен с УПИ VІ от квартал 13 по 

стария /отменения/ план на село Млечино, с площ 390.00 кв.м. /триста и деветдесет 

квадратни метра/, отреден за жилищно строителство. Граници на имота: изток – улица; 

запад – улица; север – УПИ ІІІ с кадастрален №73 от квартал 18; юг – УПИ V с 

кадастрален №91 от квартал 18. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2622 

от 28.08.2018 г. Първоначална тръжна цена 2 060.00 /Две хиляди и шестдесет 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/тайно 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 27 общински съветници, от които „ЗА” – 27. 
==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 469 
 Общински съвет – Ардино приема Програма за развитие на читалищната 

дейност в община Ардино през 2019 година. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 27, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 470 
 На основание чл.17, ал.1, т.3, чл.21, ал.1, т.12, ал.2 и чл.44 , ал.4 от ЗМСМА и 

във връзка с чл.196, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, 

Общински съвет – Ардино приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците от община Ардино. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 21, ПРОТИВ – 5, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 471 
 Общински съвет Ардино на основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с 

чл. 52, ал.1 от Закона за управление на отпадъците приема Програма за управление на 

отпадъците на Община Ардино. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 25, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 472 
 Общински съвет –  Ардино на основание чл.42, ал.7  от  Закона за местното 

самоуправление и местната администрация избира за временно изпълняващ 

длъжността кмет на кметство Търносливка, община Ардино господин Фердун 

Мюмюнали Рюстем. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 27, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик: Н.Зюлкерова      /С.Байрям/ 

  

 

 

 


