
  
 

 
ПРЕПИС 

ПРОТОКОЛ № 31 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ НА 31.01.2019 ГОДИНА 

 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 473 

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Ардино приема План за 

работата на Общински съвет – Ардино за 2019 година. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 26, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 474 

 На основание чл.52, ал.1 и чл. 21, ал. 1, т.6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, 

чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2019г., ПМС № 344/21.12.2018г. за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 година и Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община 

Ардино, Общински съвет – Ардино, реши: 

 1.  Приема бюджета на община Ардино за 2019 г. както следва: 

 1.1. По приходите в размер на 12 121 643 лв., в т.ч. за ДД – 5 664 967 лв. и МД – 6 456 

676 лв., съгласно Приложения № 1 и 3. 

 1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 664 967 лв. 

 в т.ч. :  

 1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 5 409 830 лв.; 

 1.1.1.2. Преходен остатък от държавни дейности от 2018 г. в размер на 255 137 лв, в това 

число: КР – 29 816 лв., разпределен по дейности, съгласно Приложение № 2. 

 1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 6 456 676 лв.,   

 в т.ч.: 

 1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 605 000 лв.; 

 1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  1 217 000 лв.; 

 1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 1 182 000 лв.; 

 1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 191 100 лв. 

 1.1.2.5. За зимно поддържане и снегопочистване - в размер на 263 400 лв. 

 1.1.2.6. Преходен остатък от местни дейности от 2018 г. в размер на 2 151 194 лв., 

разпределен по дейности (съгласно Приложение № 4), в това число: с целеви характер 2 151 

194 лв., от тях  КР 2 123 635 лв. 

 1.1.2.7.  Временни безлихвени заеми – 18 068 лв. 

 1.1.2.8. Временна финансова помощ – 55 000 лв. 

 1.1.2.9. Друго финансиране – Отчисления по ЗУО - -150 000 лв. 

 1.2. По разходите в размер на 12 121 643 лв. разпределени по функции, групи, дейности 

и параграфи, съгласно Приложения № 2 и 4,    

в т.ч.  

 1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 5 664 967 лв., в т.ч.  

 1.2.1.1. за капиталови разходи – 97 816 лв. 

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

факс 45 68; е-mail:obs_ardino@abv.bg 



 1.2.1.2. за финансиране на поет ангажимент за осигуряване на устойчивост по проект 

„Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи  чрез социално предприемачество” 

със средства от преходния остатък от държавни дейности от 2018г. – 50 000лв; 

 1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със 

средства от собствени приходи и от изравнителната субсидия в размер на 110 000 лв. 

 1.2.3. За местни дейности в размер на 6 456 676 лв., в т.ч. 3 822 235 лв. за капиталови 

разходи 

 1.3. Приема Програма за капиталовите разходи за 2019 година в размер на  3 920 051 

лв., финансирани със бюджетни средства и финансирани със средства от ЕС в размер на 

4 230 447 лв.,  съгласно Приложение № 5, като:  

 1.3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер 

на         1 191 100лв.; 

 1.3.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления 

от продажба на общински нефинансови активи и други местни приходи в размер на 480 000лв.

  

 1.4. Приема числеността на персонала и разпределението на плановите разходи за 

работни заплати през 2019г., без звената прилагащи системата на делегирани бюджети, 

съгласно Приложение № 6. 

 1.5. Утвърждава разчета за целеви разходи и субсидии, както следва: 

 1.5.1. Членски внос – 15 000лв.; 

 1.5.2. За поддържане договорните взаимоотношения с побратимените общини 

Нилюфер-Бурса, Къркларели и Картал – Истанбул, Република Турция –20 000 лв.; 

 1.5.3. Помощи по решение на Общински съвет – 7 000 лв., в т.ч.  

 1.5.3.1. За подпомагане на даровити ученици и студенти – 2 000 лв. 

 1.5.3.2. Помощи за погребения (превоз, дъски, ковчег) – 2000 лв. 

 - индивидуален размер на помощта – 40лв., която се изплаща срещу представени 

препис-извлечение от смъртен акт, разходооправдателен документ за извършен разход, 

служебна бележка от съответното кметство, че не е предоставена друга помощ във връзка с 

погребението и удостоверение, че лицето е социално слабо и няма близки и роднини. 

 1.5.4. Културни празници от общински характер  - 25 000 лв. 

 1.5.5. Вестник “Ардински глас”  -  10 000 лв. 

 1.5.6. Подпомагане на издателска дейност – 3 000 лв. 

 1.5.7. Финансиране на участия от регионален и национален характер – 7 000 лв. 

 1.5.8. Финансиране на Общинска учителска спартакиада – 1 000 лв. 

 1.5.9. Субсидии за: 

 1.5.9.1. читалища – 265 720 лв.; 

 1.5.9.2. спортни клубове – 32 000лв.; 

 1.5.9.3. организации с нестопанска цел – ТД „Бели брези“ – 2 000 лв. 

 1.5.10. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия, свързани 

с предоставянето и отчитането на целевите средста по т. 1.5. 

 1.6. Приема следните лимити за разходи:  

 1.6.1. Социално-битови в размер до 3 % върху плановите средства за работна заплата на 

заетите по трудови правоотношения; 

 1.6.2. За представителни цели – 18 000 лв., в т.ч. 

 1.6.2.1. за кмета на общината  - 12 000 лв.; 

 1.6.2.2. за председателя на Общинския съвет – 6 000 лв.  

 1.7. Утвърждава поименен списък на лицата, заети във функция „Образование“, които 

имат право на транспортни разходи в размер на 100 % от стойността на действителните 

разходи, съгласно Приложения № 7. 

 2. Определя максималния размер на дълга, както следва: 

 2.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2019г. – 2 млн. лв.; 

 2.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2019г. – 138 000 лв. 

 2.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2019г. 

– 1 млн. лв.  



 3. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2019 година в размер до 10 млн. лв., като налични към края на годината не 

повече от 1420 х. лв. 

 4. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2019 година в размер до 15 000 х. лв, като наличните към края на годината поети 

ангажименти за разходи не могат да надвишават   4 734 х. лв. 

 5. Определя размера на просрочените задължения от 2018 година, които да бъдат 

разплатени от бюджета за 2019 година в размер на 288 910 лв. и размера на просрочените 

вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2019 година в размер на 4 481 лв. 

 5.1. Приема план – график за обслужване на просрочените задължения за 2019 година, 

съгласно Приложение № 8. 

 6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз 

в размер на 6 985 785 лв., съгласно Приложение № 9.   

 7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за  

2019г. и прогнозни показатели за периода 2020г. и 2021 г. 

 8. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община 

Ардино, съгласно Приложение № 10. 

 9. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

 9.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за 

разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при 

условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 

просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

 9.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

 10. Възлага на кмета: 

 10.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

 10.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

 10.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението; 

 10.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите 

и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителя/донора и с 

размера на преизпълнението на местните приходи да актуализира разходите в зависимост от 

потребностите. 

 10.5. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при 

нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по 

актуализираната Система за финансово управление и контрол 

 10.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 

отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и 

на МФ. 

 11. Упълномощава кмета: 

 11.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо 

финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие 

че не се нарушава своевремонното финансиране на делегираните от държавата дейности, и се 

спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя 

предназначението на средствата в края на годината. 

 11.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

 11.3. Да ползва временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 

общинския бюджет и набирателни сметки на общината за авансово финансиране на плащания 

по проекти до възстановяването им от Управляващия орган. 

 11.4. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 

Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за 

реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие. 



 11.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

 12. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет 

да разработят и представят конкретни мерки за изпълнението на приетия от Общинския съвет 

бюджет.  

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 21. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 475 

 1.На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - Ардино подкрепя 

идеята на Кмета на общината за кандидатстване с проектно предложение пред МТСП по 

Проект “Красива България, Мярка 01- “Подобряване на обществената среда в населените 

места” за обект: „Административна сграда”, находяща се в гр. Ардино, ул. „Пирин” №20. 

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

изискванията на Проект „Красива България” и да се предвидят за съфинансиране средства от 

бюджета на общината в размер на 108 383, 00 лв., представляващи 50 % от общата стойност на 

проекта.  

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

==========  
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 476 

 1.На  основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Ардино приема решение 

община Ардино да кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 2” по ОП „Развитие на човешките ресурси“ съвместно с община 

Момчилград, област Кърджали; 

 2.На основание чл. 61 от ЗМСМА, Общински съвет - Ардино упълномощава кмета на 

община Ардино да подпише споразумение за общинско сътрудничество с община Момчилград 

за изготвяне, внасяне и реализиране на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 г., по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 2”. 

 Споразумението да бъде внесено за одобрение от Общински съвет - Ардино при 

спазване на изискванията на чл. 61, ал. 2 от ЗМСМА; 

 3.Упълномощава кмета на община Ардино, като водеща организация, да организира 

дейностите по изготвянето и внасянето на проекта по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 г,. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 2”; 

 4.Предоставянето на здравно-социалните услуги да се извършва чрез създадения с 

Решение № 94 от 09.05.2012 год.  на Общински съвет – Ардино „Център за услуги в домашна 

среда“. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 477 

 1.Общински съвет – Ардино на основание чл.24, ал.1, т.2 от Наредба № 7 от 19.12.2013 

г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 

изисквани при депониране на отпадъци: 

 -Разрешава изразходването на сумата 59 750 лева, натрупана от средствата по чл.3 и 

следващи от наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера 

на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци за закупуването на 

автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване. 

 -Разрешава изразходването на сумата от 30 000 лева, натрупана от средствата по чл.3 и 

следващи от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне 



размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за 

закупуването на около 40 броя контейнери тип „Бобър” и 8 броя контейнери 4 куб.м. 

 -Разрешава изразходването на сумата от 300 000 лева, натрупана от средствата по чл.3 и 

следващи от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне 

размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци закупуване и 

монтаж на 20 подземни контейнера тип „Бобър”, които ще се монтират на 10 точки на 

територията на община Ардино. 

 ІІ.Възлага на Кмета на община Ардино да извърши последващите, съгласно Закона 

действия. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 478 

 І. Общински съвет - Ардино приема начина на ползване на дървесина, от горски 

територии - собственост на Община Ардино през 2019 г.  както следва: 

 Чрез продажба на стояща дървесина на корен; 

 Чрез добив и продажба на добита дървесина; 

 1. Продажбата на стояща дървесина на корен да се осъществи по следните начини: 

 Чрез търг с тайно наддаване на търговци вписани в публичния регистър по чл. 241 от 

Закона за горите и притежаващи удостоверение за регистрация за съответната дейност; 

 По ценоразпис при провеждане на отгледни сечи във високостъблени гори с възраст до 

60 години, при провеждане на сечи в издънковите гори за превръщане в семенни и в 

нискостъблените гори, както и санитарни, принудителни и технически сечи. 

 - за физически лица, които не са търговци – за лична употреба, без право на продажба с 

постоянен адрес на територията на община Ардино;  

 - за училища, социални домове, детски заведения, религиозни институции, културни 

институции на бюджетна издръжка – без право на продажба; 

 2. Продажбата на добита дървесина да се осъществи по асортименти, както следва:  

 на прогнозни количества; 

 по действително добити количества; 

Продажбата на дървесина, добита от горските територии – общинска собственост да се 

осъществи както следва: 

 чрез търг с тайно наддаване; 

 по ценоразпис утвърден от общински съвет - Ардино; 

 3. Добива на дървесина да се извършва по следните начини: 

 чрез провеждане на открит конкурс по реда на Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ 

 Сключване на договор с изпълнител по чл. 27 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, без да 

се провежда открит конкурс, когато е необходимо: 

 -Спешно ограничаване на възникнали пожари, природни бедствия и производствени 

аварии; 

 -Спешно отстраняване на последици от пожари, природни бедствия и производствени 

аварии по преценка на съответния компетентен орган и дейността следва да се извърши в 

едномесечен срок; 

 -Извършване на неотложни дейности по предписание на лесозащитна станция или 

съответната регионална дирекция по горите /РДГ/, които следва да се извършат в едномесечен 

срок; 

 ІI. Общински съвет - Ардино определя следното количество дървесина за продажба по 

ценоразпис на физически лица, които не са търговци - за лична употреба, без право на 

продажба: 

 1.Широколистна: 

 дърва за горене  – 300 пр.м3 

 2.Иглолистна: 

 едра строителна дървесина – 5 пл.м3 

 средна строителна дървесина – 20 пл.м3 

 дребна строителна дървесина – 15 пл.м3 



 дърва за горене  – 150 пр.м3  

 III. По предложение на Кмета на община Ардино, Общински съвет - Ардино одобрява 

годишен план за ползване на дървесина от горски територии – собственост на Община Ардино 

за 2019г. по видове сечи и в общ размер до 2200 пл.куб. метра лежаща маса, както следва: 

 Иглолистни дървесни видове – 1800 пл.куб. м. от санитарни, принудителни и отгледни 

сечи ; 

 Широколистни дървесни видове – 400 пл.куб.м. от принудителни, санитарни, отгледни 

и възобновителни сечи; 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 479 

 І.Общински съвет - Ардино утвърждава: 

 Ценоразпис за продажба на дървесина по реда на чл.71, ал.1, т.4 от „Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 

държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г. изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., бр. 96 от 

2.12.2016г., в сила от 2.12.2016г.) добита от горските територии собственост на община 

Ардино; 

 Ценоразпис за продажба на дървесина по реда на чл.71, ал. 1, т.1, 2, 3 и 6 от Наредбата 

на физически лица за собствени нужди; 

Приложения: 

1. Ценоразпис за продажба на дървесина по реда на чл.71, ал.1, т.4 от „Наредбата 

за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г. изм. и доп., бр. 

90 от 16.11.2012 г., бр. 96 от 2.12.2016г., в сила от 2.12.2016г.) добита от 

горските територии собственост на община Ардино; 

2. Ценоразпис за продажба на дървесина по реда на чл.71, ал. 1, т.1, 2, 3 и 6 от 

Наредбата на физически лица за собствени нужди; 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 480 

 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 превозите на автобусни 

линии, както следва: 

 1.Автобусна линия Ардино – Търносливка от утвърдената Общинска транспортна схема 

с часове на тръгване 15.00 – 08.30 часа за срок от пет години на ЕТ „Ромел – Стефан Хаджиев” 

с управител Стефан Хаджиев. 

 2.Автобусна линия Ардино – Еньовче от утвърдената Общинска транспортна схема с 

часове на тръгване 12.00 – 10.30 часа за срок от пет години на ЕТ „Ромел – Стефан Хаджиев” с 

управител Стефан Хаджиев. 

 3.Автобусна линия Ардино – Голобрад от утвърдената Общинска транспортна схема с 

часове на тръгване 12.30 – 07.30 часа за срок от пет години на ЕТ „Арда – Гюрсел Хайрула”, с 

управител Гюрсел Хайрула. 

 4. Автобусна линия Ардино – Еньовче от утвърдената Общинска транспортна схема с 

часове на тръгване 10.00 – 08.30 часа за срок от пет години на „Моллов 393” ООД с управител 

Азис Моллов. 

 5. Автобусна линия Ардино – Седларци  от утвърдената Общинска транспортна схема с 

часове на тръгване 11.00 – 07.20 часа за срок от пет години на „Еми – МН – 08”ЕООД с 

управител Шефки Моллов. 

 6. Автобусна линия Ардино – Долно Прахово от утвърдената Общинска транспортна 

схема с часове на тръгване 12.00 – 07.00 часа за срок от пет години на „Картал Тур”ООД с 

управител Мюмюн Тахир. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 



==========  

 Р  Е  Ш Е  Н  И  Е   № 481 

I. Общински съвет – град Ардино на основание чл.21, ал.1,  т.12  от ЗМСМА във връзка 

с чл. 8, ал.9 от Закона за общинската собственост приема годишната програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 година. 

  Приложение № 1 – сгради   и   УПИ 

  Приложение № 2 – земи от общинския поземлен фонд 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 482 

 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, ал.1 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.Помещение с  площ 15 кв.м. находящ се на първи етаж  в сградата на читалище 

„П.К.Яворов” с.Бял Извор, кв.Диамандово, Актуван с акт за публична общинска собственост 

№66  от  19.06.1998 г./, за срок от 5 /пет/ години, за извършване на  фризьорски услуги. 

Първоначална месечна наемна цена  за помещението –  40.50  лв., без ДДС; 

 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 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 483 

 Общински съвет – Ардино приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2018 година и План на 

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

през 2019 година. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 26, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 484 

 Общински съвет – Ардино приема Програма и Календар за развитието на Физическото 

възпитание и спорта през 2019 година. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 26, ПРОТИВ- няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 485 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12  от ЗМСМА, във връзка с чл. 15 и чл. 16 от Закона за 

младежта, Общински съвет - Ардино приема Общински план за младежта за 2019 година. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 26, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 486 

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

община Ардино да предостави на джамийско настоятелство - Ардино  безвъзмездно част от 

поземлен имот № 00607.11.953 с площ 24 156 кв.м, находящ се в местността „Мутаза йери” в 

землището на град Ардино, в размер на 5 (пет) декара за разширяване на гробищния парк на 

град Ардино, като не ангажира Общината по проектирането, изграждането и въвеждането му в 

експлоатация, което е ангажимент и отговорност на джамийското настоятелство. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 487 

 1.Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, отменя Наредба за стопанисване и управление на 

земеделски земи от общинския поземлен фонд приетата с решение № 432 от 20.07.2011 г. 

 2.Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, приема Наредба за стопанисване и управление на 

земеделски земи от общинския поземлен фонд (Приложение 1). 



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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 488 

 1. Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с § 39 и § 40 от ЗИД на ЗКПО от 

22.11.2018 г. и чл.3 от Наредбата на Общинския съвет за определяне размера  на местните 

данъци на територията на община Ардино приема  следните промени и допълнения към 

Наредбата: 

 1. Създава се ал.3 към чл.15 със следният текст: „Размерът на данъка върху 

недвижимите имоти в к.к. „Белите Брези“ се определя върху данъчната оценка както следва:  

                - за жилищни и нежилищни имоти на граждани и предприятия – 4,5 на хиляда.      

           2. Създава се ал.3 към чл.19 със следният текст: „В случай, че е установено деклариране 

на повече от едно основно жилище, облекченията по ал.1 и 2 не се прилагат и данъкът, 

определен по чл.15 се дължи в пълен размер за всяко от жилищата за периода, в който 

едновременно са декларирани като основно жилище“. 

          3. Чл.40 придобива следната редакция: 

               ал.1. Размерът на данъка се определя от служител на МДТ въз основа на данни от 

регистъра на пътните превозни средства, поддържан от МВР и се съобщава на данъчно 

задълженото лице. 

               ал.2. Алинея 1 не се прилага, когато: 

 - пътното превозно средство е придобито по наследство;     

 - пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;   

 - собственикът/собствениците на превозното средство няма/ нямат постоянен  адрес, 

съответно седалище на територията на общината.  

               ал.3. Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал.1, 

декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище (Ардино) 

притежаваните от тях превозни средства в двумесен срок от придобиването им.За превозните 

средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече 

от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по 

наследство декларацията се подава в срока по чл.32 от ЗМДТ. 

          4. Чл.41.(1) придобива следната редакция: „За леките и товарните автомобили с 

технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона размерът на данъка се определя 

съобразно мощността на двигателя както следва: 

                1. до 55 KW  включително                        -   0.60 лв. за 1 KW      

                2. над 55 KW до 74 KW включително     -   0.80 лв. за 1 KW        

                3. над 74 KW до 110 KW включително   -   1.40 лв. за 1 KW      

                4. над 110 KW до 150 KW включително -   1.50 лв. за 1 KW      

                5. над 150 KW до 245 KW включително –  1.90 лв. за 1 KW      

                6. над 245 KW                                             -   2.40 лв. за 1 KW      

 В зависимост от годината на производство данъкът се умножава(коригира) с 

коефициентите, определени с чл.55, ал.1, т.1 от ЗМДТ.   

Така получената сума се коригира с коефициента за екологична категория на автомобила както 

следва: 

 1.Без екологична категория и с екологична 

категория „Евро 1“ и „Евро 2“              - 1.20                  

 2.„Евро 3“                                                  - 1.05                  

 3.„Евро 4“                                                  - 0.90                  

 4.„Евро 5“                                                  - 0.70                  

 5.„Евро 6“ и „ЕЕV“                                  - 0.50                  

 В ал.2 след израза „леки автомобили“ се добавя „и товарни автомобили с техническа 

допустима максимална маса не повече от 3,5 тона“. 

 6.Чл.44. придобива следната  нова редакция: 

 ал.1.За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 KW включително, и 

съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а 



за тези съответстващи на екологични категории по-високи от „Евро 4“ – с 60 на сто намаление 

от определения по чл.41 данък.       

  ал.2. За автобусите, товарните автомобили с технически допустима максимална маса 

над 3,5 тона, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на 

екологична категория „Евро 4“ данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите  

на екологична категория „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление от определения по 

чл.41 данък. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 21. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 489 

 Общински съвет – Ардино дава съгласие  за кандидатстване на „В и К„ ООД 

гр.Кърджали по проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране и отрасъл В и 

К” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-2/10.02.2016 г. и BG16М1ОР002-

1.001-0001-С01, финансиран по приоритетна ос 1 „Води” на Оперативна програма „Околна 

среда 2014 – 2020 г.” /ОПОС/, съфинансиран от ЕС чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове на 21.11.2018 г. за участие в процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG161М1ОР002-1.016 „Изграждане на В и К 

инфраструктура по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” с обща стойност на 

проекта 62 096 178,67 лв. при 12,92% съфинансиране от „В и К” ООД гр.Кърджали. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 490 

 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация, чл.8 ал.1 от Закона за общинската собственост, §9, ал.10 от Преходните и 

заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, 

бр.103 от 2013г., изм. и доп. ДВ, бр.58 от 2015г.)  във връзка с чл.198б, т.2 от Закона за водите и 

чл. 4.4.в) от Договор от 17.03.2016г., в сила от 01.04.2016г. за възлагане от Асоциацията по ВиК 

стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Община 

Ардино, предлагам Общински съвет - Ардино реши: 

 I. Дава съгласие за преминаване в управление на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „ВиК" ООД гр.Кърджали, за дейността: стопанисване, поддържане, 

експлоатация и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, на новоизградените ВиК 

системи и съоръжения - публична общинска собственост:  

 1. Обект: «Водоснабдяване на група населени места от местността «Догру» на с. Търна, 

кметство Долно Прахово, община Ардино»  

 II. Копие от Решението да се изпрати на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК" ООД гр.Кърджали, което да се счита за уведомление по реда на §9, ал.10 

от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона 

за водите (ДВ, бр.103 от 2013г., изм. и доп. ДВ, бр.58 от 2015г.) 

 ІІІ. Възлага на Кмета на община Ардино да предостави необходимите документи, 

свързани с предаваните активи (копия от: разрешения за ползване, технически паспорти, 

протокол образец 16, документи  свързани с изграждането на новоизградените ВиК системи и 

съоръжения).  

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 491 

 Общински съвет – 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 кмета на общината и кметовете на населени места на територията на община 

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

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

==========  

Вярно с оригинала при ОбС-Ардино   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик:Н.Зюлкерова      /С.Байрям/ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


