
  
 

ПРЕПИС! 

П Р О Т О К О Л  № 36 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ НА 09.08.2019 ГОДИНА 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 534 

 Общински съвет – Ардино приема информация за текущото изпълнение на 

бюджета на община Ардино и общинските сметки за средства от Европейския съюз към 

30.06.2019 година. 

Участвали в гласуването 21 общински съветници, от които  „ЗА” – 16. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 535 

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

 Дава съгласие кмета на община Ардино да подпише Запис на заповед за стойност 

на аванса в размер на 23 996.00 лв. по проект  „Социални грижи в домашна среда за лица 

от уязвими групи в община Ардино чрез СНЦ „МИГ Ардино-Джебел”, договор № 

BG05М9ОР001-2.020-0002-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020г. чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 

РАЗВИТИЕ , Процедура BG05М9ОР001-2.020 „Грижи в дома на територията на МИГ 

Ардино - Джебел”.  

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 536 

 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 и 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 ВG05М9ОР001-2.040 – 019 – С01 „Социално 

включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа”, по процедура на 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG05М9ОР001-2.040 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 

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

администрация, във връзка с чл.4 от Решение 2-12/21/ЕС, Общински съвет – Ардино 

упълномощава кмета на община Ардино да възложи със заповед предоставянето на 

мобилните интегрирани здравно-социални услуги по проект ВG05М9ОР001-2.040 – 019 

– С01 „Социално включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна 

грижа”, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

ВG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., 

на общинското предприятие „център за услуги в домашна среда”, считано от 13.09.2019 

г. до 12.09.2020 г. включително. 

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

факс 45 68; е-mail:obs_ardino@abv.bg 



 3.Предоставя втори етаж на сграда общинска собственост /Бивша БКС/, етаж 2, 

представляващ работен кабинет, зала за провеждане на обучения и супервизии, 

санитарни възли. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 21, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 537 

 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 2019/2020 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 10.09.2019 г.  

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 538 

 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 2019/2020 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”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 10.09.2019г.  

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 539 

 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 21 общински съветници, от които  „ЗА” – 21. 

==========  



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 540 

 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 – 1611 лв. за СУ и ОУ,  както следва: 

 

 № 

Училище, 

населено 

място 

Брой 

у-ци в 

Недостиг  на брой ученици до минималния 

норматив 

 

 

Сума 

/лв./ 

    

поднорм. 

паралелки  

по  класове и 

паралелки 

бр.учен.самост. 

паралелки 

/бр./ 

Бр.учен.слети 

паралелки  

/бр./ 

1. ОУ - Падина 11 І+ІІ 5 

16 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

27 065,00 

  

  

 9 ІІІ+ІV 7 

6 V+VІ 12 

16 VІІ 2 

2. ОУ – Жълтуша 10 ІI+IІI 6 

            27 

 

 

 

25 

 

   

 

33 509,00 

    11 IV 5 

15 V+VI 3 

16 VІІ 2 

3. ОУ-Бял извор 10 І + ІІ 6 

 

  

 2 ІІІ+ІV 14 

10 V+VІ 8   

13 VІІ 5 13 22 22 554,00 

129  69 56 73 83 128,00 

 

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   

441 23 8 

Іа-14; Іб-14; ІІІа-15; ІІІб-

15; VІ а-16; 

VІб-16; VІІІб-15; 

ХІб -16;  
 

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 

 IІ клас-1 +ІII клас-5=6 – 1  слята паралелка с 6 ученици; 

ІV клас-=5 - 1 самостоятелна паралелка 5 ученици;  

Vклас-1+VІ клас-2=3 – 1 слята паралелка с 3 ученици; 

VІІ клас - 2 - 1  самостоятелна паралелка с 2 ученици; 

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

 - І клас-1 + ІІ клас-4= 5- 1 слята паралелка  с 5 ученици; 

 - ІІІ клас-1+ІV-6=7- 1 слята паралелка  с 7 ученици; 

- VІІ клас-2- 1  самостоятелна паралелка  с 2 ученици; 

3. ОУ”Христо Смирненски”-Бял извор 

- І клас-4 и ІІ клас-2=6 - 1слята паралелка  с 6 ученици; 

- Vклас-2+VІ клас-6 =8 – 1 слята паралелка с 8 ученици; 

-VІІ клас - 5 - 1 самостжятелна паралелка  с 5 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 01.10.2019 година, както следва: 

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

-  Яслена група      -  8 деца; 

- ДГ - полудневна                    -  6 деца; 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 541 

 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 по предназначение, както 

следва:   

 1. Част от поземлен имот 77116.11.978, област Кърджали, община Ардино, 

с.Брезен, м.Мечит алтъ, вид собств.: Стопанисвано от общината, вид територия: 

Земеделска, категория: 9, площ: 1703 кв.м., стар идентификатор 77116.11.129, 

първоначална годишна наемна цена – 36.96 лв.; 

 2. Част от поземлен имот 77116.11.978, област Кърджали, община Ардино, 

с.Брезен, м.Мечит алтъ, вид собств.: Стопанисвано от общината, вид територия: 

Земеделска, категория: 9, площ: 1811 кв.м., стар идентификатор 77116.11.129, 

първоначална годишна наемна цена – 39.30 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 договори за наем със спечелилите участници. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 542 



 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 

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 01.08.2019г. до 31.07.2020 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 01.08.2019 г. до 

31.07.2020 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 01.08.2019 г. до 31.07.2020 

година. 

 - Договор №8/01.08.2016 год. за наем на общинско нежилищно помещение- 

магазин за плод-зеленчук, 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 24.00 кв.м., с наемател Владимир Митков Хаджиев, с предназначение: за 

развиване на търговска дейност, месечна наемна цена: 79.98 лв., без ДДС, считано от 

01.08.2019г. до 31.07.2020 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 21 общински съветници, от които  „ЗА” – 21. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 543 

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

връзка с чл.14, ал1  от  ЗОС и чл.21  от НРПУРОИ  в Община Ардино, открива процедура 

за провеждане на търг с явно  наддаване за отдаване под наем на част от имот, частна  

общинска собственост, както следва:   

 1.Общинско нежилищно помещение –търговски обект №4, находящ се на първи 

етаж в сградата на Общинска автогара –  Ардино, кв.26 по ПУП на града, част от имот 

частна общинска собственост /Акт №1074 от 30.05.2012 г./, с площ 21.53 кв.м., с 

предназначение: за развиване на търговска дейност,  месечна наемна цена :  71.05 лв., без 

ДДС. 

 Тръжна документация, в размер на 30.00 лв. се закупува от касата на община 

Ардино, в срок до деня, предхождащ провеждането на търга; 

 Депозит  за обекта  в размер на  един месечен наем с ДДС- 85.26 лв; 



 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 21 общински съветници, от които  „ЗА” – 21. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 544 
 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/ III /римско три/ от квартал 1 /едно/ по ПУП 

на село Гърбище, махала “Сушево”, община Ардино, одобрен със заповед №478 от 

17.04.1964 год., изменен и одобрен със заповед №382 от 15.05.2019 год. на Кмета на 

Община Ардино, с площ 679.00 кв.м. /шестстотин седемдесе и девет квадратни метра/, 

отреден за жилищно строителство. Граници на имота: изток – ПИ 18321.10.99 по КККР – 

земеделска територия; запад – ПИ 18321.10.9901 по КККР – урбанизирана територия – 

улица; север – УПИ II от кв.1; юг – ПИ 18321.10.9901 по КККР – урбанизирана 

територия – гробище и ПИ 18321.10.117 по КККР - земеделска територия. Актуван с Акт 

за частна общинска собственост №2959 от 03.06.2019 год.  

 2. Неурегулиран поземлен имот находящ се в урбанизираната територя на село 

Долно Прахово, с ЕКТТЕ 22784, община Ардино, с площ 500.00 кв.м. /петстотин 

квадратни метра/. Граници на имота: изток – урбанизирана територия – улица на 

Община Ардино; запад – урбанизирана територия – двор на Назиф Ахмед Емин; север – 

ПИ 22784.11.148 по КККР – пасище, мера на Община Ардино; юг – урбанизирана 

територия – двор на Мюмюн Юсеин Садула. Актуван с Акт за частна общинска 

собственост №2956 от 21.05.2019 год.  

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

изготвянето на оценка за  имота по т.I . 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 545 

 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 II от квартал 15 по ПУП на с.Чубрика, 

общ.Ардино с площ 600.00 кв.м., одобрен със Заповед №504 от 15.11.1988 година и 

изменен и одобрен със Заповед №581 от 10.07.2019 година. Граници на имота Изток-

улица; Запад -УПИ I отреден за магазин и кметство; Север- УПИ I отреден за магазин и 

кметство; Юг- улица. 

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

изготвянето на оценка за  имота по т.I . 

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

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 546 

 1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124, ал.1 от ЗУТ, във връзка с 

чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, Общински съвет – Ардино разрешава Община Ардино да 

изработи проект за изменение на действащия Общ устройствен план /ОУП на община 

Ардино, одобрен с Решение № 319 от 24.11.2017 г. на Общински съвет – Ардино в частта 

му за поземлени имоти с идентификатори 00607.11.981, 00607.11.38,  00607.11.39 и 



00607.11.40 по КККР на гр.Ардино, община Ардино, като имотите да бъдат определени 

за „Гробищен парк”. 

 Проектът за изменение на действащия ОУП да бъде изработен и процедиран при 

спазване на действащата нормативна уредба. 

 2.На основание чл.21, ал.1, т.11, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински 

съвет – Ардино разрешава Община Ардино да изработи проект за ПУП – ПЗ за 

поземлени имоти с идентификатори 00607.11.981, 00607.11.38,  00607.11.39 и 

00607.11.40 по КККР на гр.Ардино, община Ардино, с който да се определи 

устройството и застрояването на имотите за нуждите на „Гробищен парк”. 

 Проектът на Плана за застрояване да бъде изработен и процедиран при спазване 

на действащата нормативна уредба. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 547 

 1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124, ал.1 от ЗУТ, във връзка с 

чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, Общински съвет – Ардино разрешава Община Ардино да 

изработи проект за изменение на действащия Общ устройствен план /ОУП на община 

Ардино, одобрен с Решение № 319 от 24.11.2017 г. на Общински съвет – Ардино в частта 

му за поземлен имот с идентификатор 24788.12.524 по КККР на село Дядовци , община 

Ардино, като имота бъде определен за „Обществено обслужване”. 

 Проектът за изменение на действащия ОУП да бъде изработен и процедиран при 

спазване на действащата нормативна уредба. 

 2.На основание чл.21, ал.1, т.11, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински 

съвет – Ардино разрешава Община Ардино да изработи проект за ПУП – ПЗ за поземлен 

имот с идентификатор 24788.12.524 по КККР на село Дядовци , община Ардино, с който 

да се определят конкретните параметри за застрояване на имота със сгради и съоръжения 

за обществено обслужване. 

 Проектът на Плана за застрояване да бъде изработен и процедиран при спазване 

на действащата нормативна уредба. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 548 
 І.Общински съвет – Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с 

чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, актуализира приетата с Решение №481 

от 31.01.2019 година на Общински съвет-Ардино програма за придобиване, управление 

и разпореждане с имоти – общинска собственост, като включва  в списъка  следния  

имот: 

 1. Урегулиран поземлен имот УПИ II от квартал 15 по ПУП на с.Чубрика, 

общ.Ардино с площ 600.00 кв.м., одобрен със Заповед №504 от 15.11.1988 година и 

изменен и одобрен със Заповед №581 от 10.07.2019 година .Граници на имота Изток-

улица; Запад -УПИ I отреден за магазин и кметство; Север- УПИ I отреден за магазин и 

кметство; Юг- улица. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 549 

 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/ III /римско три/ от квартал 1 /едно/ по ПУП 

на село Гърбище, махала “Сушево”, община Ардино, одобрен със Заповед №478 от 

17.04.1964 год., изменен и одобрен със заповед №382 от 15.05.2019 год. на Кмета на 

Община Ардино, с площ 679.00 кв.м. /шестстотин седемдесет и девет квадратни метра/, 

отреден за жилищно строителство. Граници на имота: изток – ПИ 18321.10.99 по КККР – 

земеделска територия; запад – ПИ 18321.10.9901 по КККР – урбанизирана територия – 

улица; север – УПИ II от кв.1; юг – ПИ 18321.10.9901 по КККР – урбанизирана 

територия – гробище и ПИ 18321.10.117 по КККР - земеделска територия. Актуван с Акт 

за частна общинска собственост №2959 от 03.06.2019 год. При първоначална тръжна 

цена 2 680.00лв. 

 2. Неурегулиран поземлен имот находящ се в урбанизираната територя на село 

Долно Прахово, с ЕКТТЕ 22784, община Ардино, с площ 500.00 кв.м. /петстотин 

квадратни метра/. Граници на имота: изток – урбанизирана територия – улица на 

Община Ардино; запад – урбанизирана територия – двор на Назиф Ахмед Емин; север – 

ПИ 22784.11.148 по КККР – пасище, мера на Община Ардино; юг – урбанизирана 

територия – двор на Мюмюн Юсеин Садула. Актуван с Акт за частна общинска 

собственост №2956 от 21.05.2019 год. При първоначална тръжна цена 1 820.00лв. 

 3. Незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII /римско осем/ от квартал 8 

/осем/ по плана на с.Млечино, общ.Ардино, целият с площ от 683.00 кв.м. /шестстотин 

осемдесет и три квадратни метра/, отреден за ниско жилищно застрояване /до 10м/, 

одобрен със Заповед №501/1982г., изменен и одобрен със Заповед №299/2011г. на Кмета 

на община Ардино. Граници на имота: изток – улица; запад – УПИ VII; север – УПИ II – 

62; юг – УПИ IX, кв.8. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2500 от 

20.12.2016год. При първоначална тръжна цена 2 330.00лв.  

 4.Урегулиран поземлен имот УПИ II /римско две/ от квартал 15 /петнадесет/ по 

ПУП-ПР на с.Чубрика, общ.Ардино с площ 600.00 кв.м. /шестстотин квадратни метра/, 

отреден за жилищно строителство, одобрен със Заповед №504 от 15.11.1988 година и 

изменен и одобрен със Заповед №581 от 10.07.2019 година. Граници на имота: изток – 

улица; запад – УПИ I отреден за магазин и кметство; север – УПИ I отреден за магазин и 

кметство; юг – улица. Актуван с акт за частна общинска собственост №2963 от 

17.07.2019 г. При първоначална тръжна цена 2 240.00 лв. 

 5. Неурегулиран поземлен имот с идентификатор 87059.888.9901.1 /осем седем 

нула пет девет точка осемстотин осемдесет и осем точка девет хиляди деветстотин и 

едно точка едно/, находящ се в урбанизираната територия на село Ябълковец, община 

Ардино, с площ 1 910.00 кв.м. /хиляда деветстотин и десет квадаратни метра/, ведно с 

построената двуетажна масивна сграда – бивше кметство със застроена площ 97.00 кв.м. 

/деветдесет и седем квадратни метра/. Граници на имота: изток – урбанизирана 

територия – улица на Община Ардино; запад – урбанизирана територия – улица и 

незастроен терен на Община Ардино; север – урбанизирана територия – незастроен 

терен на Община Ардино; юг – урбанизирана територия – незастроен терен на Община 

Ардино и ПИ №87059.11.48 – нива на наследниците на Яшар Салиев Фейзулов, землище 

на село Ябълковец по КККР. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2964 от 

17.07.2019 год. При първоначална тръжна цена 17 700.00 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 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 21 общински съветници, от които  „ЗА” – 21. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 550 



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

чл.28, т.4 от Наредба за реда, придобиване, управление и разпореждане с общински 

жилища, 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, находящ 

се в село Боровица, община Ардино, актуван с акт за частна общинска собственост № 

251 от 04.06.2004 г. на наемателя Фехим Якуб Юсеин, 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 договорите за покупко-продажба. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 551 

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.197, ал.3 от ЗПУО, 

Общински съвет – Ардино приема Годишен план за дейностите за подкрепа на 

личностното развитие за 2019 година на община Ардино. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 21, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 552 

 На основание чл.40, ал.1, ал.2, ал.3 от Закона за защита на животните и във връзка 

с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА приема Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Ардино 2019-2024 година. 

 Възлага на кмета на община Ардино за изпълнение на Програмата за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ардино. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 21, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик:Н.Зюлкерова             /С.Байрям/ 

  

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


