
 

  
ПРЕПИС!  

ПРОТОКОЛ № 33 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ, ПРОВЕДЕНО НА 10.04.2019 ГОДИНА, 

 

 Р  Е  Ш   Е  Н  И  Е    № 503 

 1.На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Ардино приема 

решение община Ардино да кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.020 - „Грижи в дома на територията 

на МИГ Ардино - Джебел“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.; 

 2.Упълномощава кмета на община Ардино 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 BG05M9OP001-2.020 - „Грижи в дома на територията на МИГ 

Ардино - Джебел“; 

 3.Предоставянето на социалните и здравни 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 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 504 

 I.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 от 36 000лева, 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 188 000лева, 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 35 000 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 45 броя контейнери тип „Бобър“и 9 бр. контейнери 

4 куб.м. 

 - Разрешава изразходването на сумата от 250 000 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 28 подземни контейнера тип ,, Бобър“, които ще се 

монтират на 14 точки на територията на Община Ардино. 

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

факс 45 68; е-mail:obs_ardino@abv.bg 



 II. Възлага на Кмета на Община град Ардино да извърши последващите, 

съгласно Закона действия. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 505 

 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 имоти, частна общинска 

собственост, както следва: 

 1. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ /римско седем/ от квартал 4 /четири/ по 

частичната регулация на квартал „Горичево”, гр.Ардино, община Ардино, област 

Кърджали, одобрен със заповед №340/03.12.1987 г. и изменен и одобрен със Заповед 

№782 от 16.09.2015 г., с площ 543.00 /петстотин четиридесет и три/ кв.м., предназначен 

за жилищно строителство, Граници на имота: изток – УПИ VІІІ от квартал 4 и 

неурегулиран терен; запад – УПИ – VІ от квартал 4; север – неурегулиран терен; юг – 

улица. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2414 от 10.11.2015 г.  

 2. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІІ /римско осем/ от квартал 4 /четири/ по 

частичната регулация на квартал „Горичево”, гр.Ардино, община Ардино, област 

Кърджали, одобрен със заповед №340/03.12.1987 г. и изменен и одобрен със Заповед 

№782 от 16.09.2015 г., с площ 838.00 /осемстотин тридесет и осем/ кв.м., предназначен 

за жилищно строителство. Граници на имота: изток – улица и неурегулиран терен; 

запад – УПИ – VІІ от квартал 4; север – неурегулиран терен; юг – улица. Актуван с Акт 

за частна общинска собственост №2415 от 10.11.2015 г.  

 3.Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII/ римско осем/ от кв.8 по регулационния 

план на село Млечино, община Ардино, с площ 683.00 кв.м./шестотин осемдесет и три 

квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, одобрен със Заповед №501 от 

15.11.1982 година 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. 

 4. Неурегулиран поземлен имот, намиращ се в урбанизираната територия на 

с.Ябълковец, общ.Ардино, ведно с изградената върху него едноетажна масивна сграда 

/бивша административна сграда-кметство/, със застроена площ – 42 кв.м. При граници 

на имота: Изток –път;запад- път; север-път; юг-път. Актуван с акт за частна общинска 

собственост №203 от 04.12.2002 година. 

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

изготвянето на оценка за  имота по т.I . 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 506 

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

връзка с чл.24а, ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.34, ал.2 от НСУРЗОПФ на община Ардино определя 

маломерни имоти съгласно приложение 1, находящи се в землищата на Община 

Ардино, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс за една стопанска 

година. 

 ІІ. Срокът на договорите за отдаване под наем на земите по т.І е една стопанска 

година. 

 ІІІ. ОбС – Ардино упълномощава кмета на Общината да предостави под наем на 

желаещите за ползване, по реда на подаване на заявленията.  

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

==========  



 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 507 

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

връзка с чл.8 от Глава втора на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски 

земи от общинския поземлен фонд 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 ползване па 

предназначение:  Поземлен имот с идентификатор 80176.1.828, област Кърджали, 

община Ардино, с.Боровица, вид собств.:Стопанисвано от общината, вид територия: 

Земеделска, категория: 9, площ: 1683 кв.м., стар номер 000611, първоначална годишна 

наемна цена – 36.52 лв.; 

 II. Общински съвет – град Ардино, на основание чл.13, НСУЗЗОПФ в Община 

Ардино, упълномощава Кмета на Общината да организира подготовката и 

провеждането на търга и да сключи договора за наем със спечелилия участник. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 508 

 І. Общински съвет – Ардино приема правила за ползване на мерите, пасищата и 

ливадите на територията на Община Ардино съгласно Приложение №1 към Решението. 

 ІІ./1/ Определя пасищата, мерите и ливадите – общинска собственост за 

индивидуално ползване и отдаване под наем и аренда без търг през стопанската 

2018/2019 г. – по реда на чл.24а, ал.2 на собственици или ползватели на животновъдни 

обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за 

идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ, 

съгласно Приложение №2 към Решението. 

 ІІІ./1/ Упълномощава кмета на общината да назначи общинска комисия, за 

разпределяне на площите, въз основа на подадените искания и да сключи договори за 

индивидуално ползване на мери, пасища и ливади за срок до 5 /пет/ стопански години.  

 /2/ Задължава ползвателите на пасища и мери за индивидуално ползване от 

общинския поземлен фонд да заплатят годишната наемна цена за стопанската 

2018/2019 г. или наема за целия срок на договора, преди подписване на договорите за 

наем.  

 ІV./1/ Площите се разпределят за пасищно отглеждане на едър и дребен рогат 

добитък, съгласно чл.37и, ал.4 от ЗПСЗЗ. 

 /2/ Ползвателите се задължават да ползват и поддържат мерите, пасищата и 

ливадите според приетите правила. 

 /3/ Ползвателите нямат право да ограничават достъпа на домашни животни до 

предоставените общински мери и пасища. 

 V. Упълномощава Кмета на Община Ардино да извърши всички действия по 

настоящото решение. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 509 

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

самоуправление и местната администрация отменя  Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общински жилища, условия и ред за установяване на 

жилищни нужди и настаняване под наем, приета с решение № 183 от 18.03.2005 г. на 

Общински съвет Ардино. 

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

самоуправление и местната администрация приема Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общински жилища. 



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

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 510 

 На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.59 от Наредбата за 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, Общински съвет – Ардино утвърждава по изключение до края на учебната 

2018/2019 г. поднормативна изнесена филиална група в с.Падина с 11 деца към ДГ 

„Мир“ с.Бял извор. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 511 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36 б, ал. 4 от Правилника 

за прилагане на Закона за социалното подпомагане и изпълнение на Стратегията за 

развитие на социалните услуги в община Ардино (2016-2020 г.), Общински съвет – 

Ардино приема годишен план за развитие на социалните услуги, съгласно 

приложението (Годишен план за развитие на социалните услуги през 2020 год.). 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 512 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 и 5 от Закона за 

народните читалища, Общински съвет-Ардино реши: 

Приема доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишна 

програма за развитие на читалищната дейност за 2018 година, съгласно приложения, 

представени от председателите на народните читалища на територията на община 

Ардино. 

 Приложения: 19  бр. доклади 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 18, ПРОТИВ – 2, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 513 

На основание чл.21, ал.1, т.13, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 52, ал.9 от 

Закона за управление на отпадъците, Общински съвет – Ардино приема годишен отчет 

за 2018 г. на кмета на община Ардино за изпълнение на Програмата за управление на 

отпадъците в община Ардино (2018 – 2020 г.). 

   Приложение  –  Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на  

отпадъците в община Ардино ( 2018 – 2020 г. ) за 2018 г. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 23, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1  

==========  

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик: Н.Зюлкерова      /С.Байрям/ 

 

 

  

                

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


