
ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 5 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ НА 16.03.2016 ГОДИНА 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 59 

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

за работата на Общински съвет – Ардино за 2016 година, както следва: 

 1.Приемане на План за работата на Общински съвет – Ардино за 2016 година. 

 2.Определяне на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Ардино за 2016 година. 

 3.Определяне на таксата за битови отпадъци и приемане на План-сметка за 

дейностите по управлението на отпадъците през 2016 година. 

 4.Приемане на Стратегия и годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите общинска собственост за 2016 година. 

 5.Приемане на Програма и Календар за развитието на детско-юношеския, 

училищния и масов спорт през 2016 година. 

 6.Приемане на Календарен план за културните прояви в община Ардино през 

2016 година. 

 7.Отчет за изпълнението на бюджета за 2015 и приемане на бюджета за 2016 

година. 

 8.Информация от  кметовете на кметства и кметски наместници. 

 9.Информация за дейността на държавните институции. 

 10.Отчет за изпълнението на бюджета на общината за първото полугодие. 

 11.Информация за административното управление в община Ардино. 

 12.Отчет за дейността на МБАЛ „Ардино” ЕООД – Ардино. 

 13.Информация за изпълнение на програмата за управление на отпадъците. 

 14.Информация за състоянието, броя и местонахождението на общински 

нежилищни имоти, публична и частна общинска собственост. 

 15.Утвърждаване на мрежата на общинските детски градини и училища за 

учебната 2016/2017 година. 

 16.Актуализация на наредби и правилници, планове, програми и стратегии. 

 17.Информация за дейността на Общински музей – Ардино. 

 18.Информация за вида, броя, местонахождението и състоянието на общинските 

жилища. 

 19.Информация за транспортното обслужване. 

 20.Отчет на спортните клубове на територията на община Ардино. 

 21.Информация за дейността на читалищата в община Ардино. 

 22.Отчет за дейността на Общински съвет – Ардино. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 60 
 1.Общински съвет - Ардино дава съгласие за участие на „Многопрофилна 

болница за активно лечение – Ардино” ЕООД („МБАЛ – Ардино” ЕООД”) в Общото 

събрание на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Ардино – Джебел” с дейност в 

обществена полза – Местна инициативна група, по смисъла на Наредба № 22 от 14 

декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020 г. 



 2.Определя представител на „Многопрофилна болница за активно лечение – 

Ардино” ЕООД („МБАЛ – Ардино” ЕООД”) в Сдружение с нестопанска цел „МИГ 

Ардино – Джебел” с дейност в обществена полза  - Г-н Гюнер Бехчет Осман- 

Прокурист.  

 3.Упълномощава Г-н Гюнер Бехчет Осман- Прокурист да представлява 

„Многопрофилна болница за активно лечение – Ардино” ЕООД („МБАЛ – Ардино” 

ЕООД”) в Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Ардино – Джебел” 

с дейност в обществена полза, като упражнява от името на „Многопрофилна болница за 

активно лечение – Ардино” ЕООД („МБАЛ – Ардино” ЕООД”) всички права и 

задължения като член, включително и като член на управителните органи на 

организацията.   

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 61 
 На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – Ардино дава 

съгласие Кмета на общината да подпише Запис на Заповед за стойността на аванса в 

размер на 30 000,00лв. /тридесет хиляди лева/ по Договор №2015BG16SPO001-009 

между Община Ардино и Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството за изпълнение на проект “Аварийно възстановяване на подпорна 

стена – долен скат от път в с.Китница-Горна махала” по фонд «Солидарност» на 

Европейския съюз, «Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез 

отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд «Солидарност» по Заявление 

2015BG16SPO001 за щетите от природните бедствия от 30.01-04.02.2015г.» със срок на 

изпълнение 15 месеца.  

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 62 
 1.На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Ардино, приема 

предложението на кмета на община Ардино за кандидатстване с инвестиционен проект 

„Управление на водите на река "Ардинска" чрез корекции и укрепване на бреговете в 

урбанизираната  част на град Ардино и подобряване на биологичното разнообразие“, 

съвместно с община от Република Гърция по Програмата за трансгранично 

сътрудничество „ИНТЕРРЕГ – Гърция – България 2014-2020“ по Инвестиционен 

приоритет 5b Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични 

рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за 

управление на бедствия. 

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

Управляващия орган по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ – 

Гърция – България 2014-2020“. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 63 
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  Общински съвет – Ардино, реши: 

1.Общински съвет – Ардино, дава съгласие Община Ардино да кандидатства в 

качеството си на водещ партньор с проект: "Ардино и Димотика свързани през 

миналото и бъдещето", по  Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ - 

Гърция – България 2014 – 2020”, Приоритетна ос 2: „Устойчив и климатично  

адаптивен трансграничен регион”, подприоритет – 6с „Съхраняване, опазване, 

популяризиране и развитие на природното и културното наследство”. 



2.Общински съвет – Ардино, дава съгласие Община Ардино да осигури 

временна наличност на средства за извършване на допустимите разходите по проект: 

"Ардино и Димотика свързани през миналото и бъдещето",  по покана за подаване на 

предложения №: CCI: 2014TC16RFCB022, Приоритетна ос 2: „Устойчив и климатично  

адаптивен трансграничен регион”, подприоритет – 6с „Съхраняване, опазване, 

популяризиране и развитие на природното и културното наследство”; по Програмата. 

3.Общински съвет – Ардино, дава съгласие Община Ардино да покрие всички 

недопустими разходи по време на изпълнение на проект: "Ардино и Димотика свързани 

през миналото и бъдещето",) по покана за подаване на предложения №: CCI: 

2014TC16RFCB022, Приоритетна ос 2: „Устойчив и климатично  адаптивен 

трансграничен регион”, подприоритет – 6с „Съхраняване, опазване, популяризиране и 

развитие на природното и културното наследство”; по Програмата; 

4.Възлага на кмета на община Ардино да внесе изискващите се документи в 

Управляващия орган  по  Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ - 

Гърция - България 2014-2020”. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 64 
 1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Ардино подкрепя 

предложението на Община Ардино за кандидатстване с проект „Развитие на мрежа за 

подкрепа на възрастни хора за активно остаряване” (“Development of Elderly Support 

Network for Active Ageing” - Active Ageing), по Програмата за трансгранично 

сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Гърция–България 2014-2020” по Инвестиционен 

приоритет /ИП 9а/ Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася 

за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на 

неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното 

приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени, културни и развлекателни 

услуги и преминаването от служби на институционално равнище към служби на местно 

равнище. 

 2. Възлага на ръководството на Община Ардино да внесе изискващите се 

документи в Управляващия орган по Програмата за трансгранична сътрудничество 

„ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020”. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 65 
 На основание чл.21,ал.2, т.7 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21 ал. 2 и чл. 22 , т. 2, 

"а" и "б" от Закона за лечебните растения (ЗЛР), Общински съвет – Ардино  приема 

следните изменения и допълнения  за определяне и администриране на  местните такси 

и цени на услуги на територията на Община Ардино: 

 1. Създава се нова глава „Й” към Наредбата  за определяне и администриране на  

местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино със следното 

съдържание: 

Глава  „Й” „ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ ОТ ЗЕМИ, ВОДИ И ВОДНИ 

ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” 

 2.Към Глава  „й” „ползване на лечебни растения от земи, води и водни обекти 

общинска собственост” се създава нов чл. Чл. 74.  ал. 1 със следния текст: Общината 

събира такси за ползване на лечебни растения от земи, води и водни обекти общинска 

собственост, както следва: 

 т.1. Билки (в сурово състояние) – на килограм 

 1.1. Грудки, корени, коренища 



- божур, иглика, лудо биле, ранилист, решетка, ягода горска - 0,09 лева; 

- кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, чемерика - 0,07 лева; 

- бъзак, гръмотрън, синя жлъчка - 0,02 лева; 

- глухарче, девесил, оман чер, пищялка, чобанка - 0,01 лева; 

- други - 0,03 лева; 

 1.2. Листа 
- мечо грозде - 0,08 лева; 

- боровинка червена и черна, лудо биле – 0,04 лева; 

- бръшлян, чобанка - 0,03 лева; 

- глог, живовлек, леска, липа, люляк, оман чер, ягода горска - 0,02 лева; 

- бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел - 0,01 лева; 

- други - 0,03 лева; 

 1.3. Стръкове 
- блатно кокиче - 0,10 лева; 

- горицвет, лазаркиня - 0,08 лева; 

- гълъбови очички, зайча сянка, залист бодлив, лечебен исоп, прозориче жълто, 

-шапиче - 0,05 лева; 

- зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга миризлива, чубрица планинска - 0,04 лева; 

- дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен, мащерка, очанка, риган 

обикновен - 0,03 лева; 

- великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица, изсипливче, камшик, лепка, медуница, 

миши уши, пача трева, пелин обикновен, подъбиче бяло, подъбиче червено, пчелник, 

равнец бял - 0,02 лева; 

- врабчови чревца, вратига, глухарче, еньовче, змийско мляко, имел бял, комунига 

жълта, мокреш, оман чер, росопас, теменуга трицветна, хвощ - 0,01 лева; 

- други - 0,03 лева; 

 1.4. Цветове 
- липа - 0,10 лева; 

- божур, иглика - 0,05 лева; 

- метличина, паричка, подбел, ралица, слез, тъжник блатен - 0,03 лева; 

- акация бяла, бъз - 0,02 лева; 

- вратига, глог, равнец бял - 0,01 лева; 

- други - 0,03 лева; 

 1.5. Плодове 
- боровинка червена и черна, хвойна червена - 0,15 лева; 

- хвойна сибирска - 0,10 лева; 

- кисел трън, къпина, малина - 0,04 лева; 

- бъз, глог, конски кестен, киселица - 0,02 лева; 

- бъзак, трънка - 0,01 лева; 

- други - 0,03 лева; 

 1.6. Семена 
- есенен минзухар - 0,15 лева; 

- други - 0,08 лева; 

 1.7. Пъпки 
- странични борови връхчета - 0,15 лева; 

- бяла бреза, черна топола - 0,10 лева; 

- други - 0,08 лева; 

 1.8. Кори 
- мъждрян, ясен - 0,20 лева; 

- зърнастец, кисел трън, леска - 0,10 лева; 



- върба - 0,05 лева; 

- дъб - 0,03 лева; 

- бреза - 0,02 лева; 

- други - 0,03 лева; 

 1.9. Лишеи 
- исландски - 0,10 лева; 

 1.10. Водорасли - 0,30 лева; 

 т.2. Генетичен материал за култивирано отглеждане, включително при 

лабораторни условия, за създаване на колекции или за възстановяване на други 

места в природата 

 2.1. От защитени лечебни растения 
- плодове - 20 лева/100 г; 

- семена - 50 лева/100 г; 

- резници - 2 лева/бр.; 

 2.2. От лечебни растения под специален режим на опазване и ползване 
- луковици, грудки, коренища - 1 лев/бр.; 

- плодове - 5 лева/100 г; 

- семена - 10 лева/100 г; 

- резници - 0,50 лева/бр.; 

 2.3. От други лечебни растения - луковици, грудки, коренища от всички 

видове, с 

изключение на описаните - 0,10 лева/бр.; 

- лук (всички видове), перуника (всички видове) - 0,20 лева/бр.; 

- ботурче есенно (есенна циклама) - 1 лев/бр.; 

- плодове - 2 лева/100 г; 

- семена - 5 лева/100 г; 

- резници - 0,10 лева/бр. 

 3. Към чл.57, ал.1 се създава нова точка 21 със следното съдържание: 

т.21. За издаване на ПОЗВОЛИТЕЛНО за ползване на лечебни растения от земи, гори и 

водни обекти общинска собственост се заплащат  такса в размер на – 20.00 лв. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 23, ПРОТИВ – 3, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 66 
 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 

2015/2016 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 от 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 

2016/2017 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 28 общински съветници, от които „ЗА” – 28. 

 В залата присъстваха 28 общински съветници. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 67 
 І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.3 от НРПУРОИ 

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

Договорите за наем на общински нежилищни помещения за срок от една /1/ година, 

считано от 01.03.2016 год. на наемателите, както следва:  

 - Договор №3/01.03.2011 год. за наем на общинско нежилищно помещение – 

част от имот публична общинска собственост- помещения от първи етаж на бивша ПГ 

„Хр.Смирненски” гр.Ардино с обща площ 257.00 кв.м. с наемател „Вени-стил” ООД 

гр.Пловдив, управител  Веселин Кирилов Славчев, с предназначение: за развиване на 

производствена дейност, месечна наемна цена : 462.25 лв., без ДДС или 554.70 с ДДС. 

Наемната цена е съобразена с тарифата по чл.28 от НРПУРОИ на Община Ардино за 

определяне на наемните цени на 1кв.м. за помещения- частна и публична общинска 

собственост съобразно вида, предназначението и местоположението на имотите и по 

група наематели. 

 - Договор №5/11.02.2013 год. за наем на общинско нежилищно помещение – 

част от имот публична общинска собственост, помещение 26.00 кв. М. Находящо се в 

сградата на читалище с.Г.Прахово, общ.Ардино, с наемател  Касим Хакиф Местан, с 

предназначение: за развиване на търговска дейност, месечна наемна цена : 39.00 лв., без 

ДДС или 46.80 с ДДС. Наемната цена е съобразена с тарифата по чл.28 от НРПУРОИ 

на Община Ардино за определяне на наемните цени на 1кв.м. за помещения- частна и 

публична общинска собственост съобразно вида,предназначението и 

местоположението на имотите и по група наематели. 

 - Договор №2/01.03.2010 год. за наем на общинско нежилищно помещение- част 

от имот частна общинска собственост, помещение 210 кв.м. находяща се  в сградата на 

бивша детска градина с.Падина,Община Ардино с наемател Сашо Росенов Бабачев, с 

предназначение: за развиване на  производствена дейност, месечна наемна цена : 130.00 

лв., без ДДС или  156.00 с ДДС. Наемната цена е актуализирана с Решение №493 от 

31.03.2015 година на Общински съвет-Ардино. 

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

сключи договора за наем. 

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „ЗА” – 27. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 68 
 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.9, 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 28 общински съветници, от които „ЗА” – 28. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   №  69 
          I.Общински съвет – град Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във 

връзка с чл.12, ал.3 от     ЗОС, предоставя за безвъзмездно ползване на Главна дирекция 

„Изпълнения на наказанията”,  Министерство на правосъдието – Областна служба 

”Изпълнение на наказаниятя” гр.Кърджали за срок от 5/пет/ години  общинско 

нежилищно помещение, със светла площ 42.00 к.м., находящо се  в гр.Ардино, 

ул.”Пирин”, УПИ I-II-35 от кв.17 по ПУП на гр.Ардино, актуван с АЧОС 

№206/24.02.2003 година, 3-ти етаж в административна сграда със застроена площ 390 

кв.м. /Бивша сграда на БКС-Ардино/.  

         II.Общински съвет – град Ардино, упълномощава Кмета на Общината да сключи 

договора за  безвъзмездно ползване с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” – 

Министерство на правосъдието. 

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „ЗА” – 28. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 70 

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

територии - собственост на Община Ардино през 2016 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 – 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; 

ІI. Общински съвет - Ардино определя следното количество дървесина за 

продажба по ценоразпис: 

1.Широколистна: 

 дърва за горене  – 700 пр.м3 

2.Иглолистна: 

 едра строителна дървесина – 10 пл.м3 



 средна строителна дървесина – 50 пл.м3 

 дребна строителна дървесина – 20 пл.м3 

 дърва за горене  – 500 пр.м3 

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „ЗА” – 22. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 71 
Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, изменя и 

допълва Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински 

жилища и условия и ред за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем, 

както следва: 

1.В чл.2 отпада текстът „жилища предназначени за продажба на правоимащите 

по ЗУЖВГМЖСВ”; 

2.Член 17, ал.1 се промена и придобива следната редакция: Предварителният 

списък на картотекираните граждани се обявява ежегодно в срок до 31.03. на 

Информационното табло на общинската администрация, като по него  могат да се 

направят възражения в 14-дневен срок от датата на обявяване. Списъкът се обявява и на 

Интернет страницата на общината. 

 

3.Член 22, ал.1 се промена и придобива следната редакция: Когато, поради 

намаляване броя на членовете на семейството /домакинството/ не се покриват нормите 

на настаняване, установени с настоящата наредба в едномесечен срок, а в случай на 

смърт в двумесечен срок, с нова настанителна заповед наемателите се настаняват в 

друго жилище, отговарящо на жилищната им нужда. 

 

4. От член 23, ал.6 отпада текстът ”Срокът на договора за наем не може да бъде 

по-дълъг от пет години. След изтичане на срока, ако наемателя отговаря на условията 

по чл.7 от наредбата, Кмета на Общината издава настанителна заповед и сключва нов 

договор”. 

 

5. Досегашният текст на член 25 става алинея 1 със същата редакция.  Създава се 

нова алинея 2 със следното съдържание” Наемните правоотношения с наемателите на 

общински жилища се прекратяват и при следните обстоятелства: 

5.1. Когато се установи, че жилището не се използва по предназначение; 

5.2. Когато при проверка се установи, че жилището не се обитава повече от два 

месеца; 

5.3. Когато  наемателят не е платил три последователни наема; 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 26, ПРОТИВ – 2, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 72 
На основание чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост Общински съвет – 

Ардино определя броя, вида и местонахождението на жилищата в общината, а именно: 

І. Определя жилища за отдаване под наем, в т.ч. и жилища за настаняване на 

лица по чл.43, ал.2 от ЗОС, както следва: 

Ул.”Бели брези” 

1.Блок „Агрономство”     - 4 бр. 

2.Блок № 1 на ОбС     - 1 бр. 

3.Блок № 2 на ОбС     - 2 бр. 

4.Блок № 3 на ОбС     - 1 бр. 

5.Блок „40-те апартамента”     - 1 бр. 

6.Блок „Теменуга – 3”     - 1 бр. 



7.Къща на ул.”Бели брези” № 2   - 4 бр. 

 Ул.”София” 

1.Къща на ул.”София” № 11    - 3 бр. 

 Ул.”Пирин” 

1.Блок „Ела-1”      - 1 бр. 

2.Къща на ул.”Пирин” № 4    - 1 бр. 

 Ул.”Арда” 

1.Къща на ул.”Арда” № 1    - 1 бр. 

 Ул.”Оборище” 

1.Къща на ул.”Оборище” 11    - 6 бр. 

 Ул.”Чинар” 

1.Бивше общежитие на СОУ „В.Левски”  - 2 бр. 

 Ул.”Родопи” 8 

1.Къща на ул.”Родопи” 8    - 3 бр. 

 Ул.”Орлови скали” 8 

1.Общежитие № 1     - 27 бр. 

2.Общежитие № 2     - 21 бр. 

 По селата: 

1.Жилищен блок с.Ленище    - 2 бр. 

2.Сграда на бивше АПК с.Боровица  - 3 бр. 

3.Здравна служба с.Боровица    - 3 бр. 

4.Битов комбинат с.Боровица    - 2 бр. 

5.Здравна служба с.Бял Извор   - 5 бр. 

6.Родопска къща с.Падина    - 1 бр. 

7.Жилищен блок № 2 с.Млечино   - 1 бр. 

8.Родопска къща с.Долно Прахово   - 4 бр. 

9.Сграда детска градина с.Долно Прахово - 1 бр. 

10.Административна сграда кв.Диамандово - 1 бр. 

11.Сграда бивша поща с.Боровица   - 1 бр. 

 ІІ.Определя за продажба жилищата по блокове и къщи на тези наематели, които 

са настанени по административен ред, редовно плащат наемите си и отговарят на 

условията за покупка на жилища. 

 ІІІ.Ведомствени жилища не са определени. 

 ІV.Определя резервно жилище на ул.”Бели брези” 41, блок „40-те апартамента”, 

ет.3, ап.11. 

ГЛАСУВАНЕ: 27, ПРОТИВ – 1, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 73 
1.Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.8 и ал.9 от Закона за общинската 

собственост, поради отпаднала необходимост от ползване по предназначение променя 

статута на собственост на сградата на Здравна служба в с. Бял извор от публична 

общинска в частна общинска собственост.  

2. Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.8 и ал.9 от Закона за общинската 

собственост, поради отпаднала необходимост от ползване по предназначение променя 

статута на собственост на сградата на Здравна служба в с. Боровица от публична 

общинска в частна общинска собственост.  



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

упълномощава кмета на общината да организира съставянето на актове за частна 

общинска собственост на сградите на здравните служби в с. Бял извор и в с. Боровица. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 28, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 74 
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, находящо се в сградата на 

Здравна служба в с. Бял извор, на наемателя Севиназ Фахрединова Чауш, настанена 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, находящо се в сградата на 

битовия комбинат в с. Боровица,  на наемателя Наиме Ахмед Сали, настанена 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, находящо се в сградата на 

битовия комбинат в с. Боровица, актувана като частна общинска собственост с Акт № 

от  на наемателя Емин Мюмюн Емин, настанен в него по административен ред. 

4.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, находящо се на първия 

етаж на Здравна служба в с. Боровица на наемателя Асие Аптула Сали, настанена в 

него по административен ред. 

5.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, находящо се на втория 

етаж на Здравна служба в с. Боровица на наемателя Наиме Халилова Алиева, настанена 

в него по административен ред. 

6.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 имота, след което да издаде заповед за прехвърляне на право на собственост 

и да сключи договорите за покупко - продажба.  

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „ЗА” – 28. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 75 
 Общински съвет – Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка 

с чл.124 „а”, ал.1 от ЗУТ дава съгласието си за изработване на ПУП – ПЗ /подробен 

устройствен план – план за застрояване/ на следните имоти – имот с кадастрален № 

000114, находящ се в землището на с.Боровица, местността „Юте юз”, ЕКАТТЕ 80176, 

община Ардино, област Кърджали, с площ 1.06 дка и имот с кадастрален № 001239, 

находящ се в землището на с.Боровица, ЕКАТТЕ 80176, община Ардино, област 



Кърджали, с площ 2,970 дка с цел извършване на промяна на предназначението на 

земите от земеделски земи за неземеделски нужди. 

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „ЗА” – 22. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 76 
 Общински съвет – Ардино на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и 

чл.198е,  ал. 5 от Закона за водите, реши: 

1. Изразява положително становище и приема годишния отчет за дейността 

на Асоциацията за 2015 год., в изпълнение на чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите и 

чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация /ПОДАВиК/; 

2. Изразява положително становище и приема отчета за изпълнението на 

бюджета на Асоциацията за 2015 год., в съответствие с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК; 

3. Изразява положително становище и приема бюджета на Асоциацията за 

2016 год., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 9 от ЗВ и чл. 21, ал. 1 от ПОДАВиК; 

4. Изразява отрицателно становище и не утвърждава проекта на договор за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на ВиК услуги на потребителите в представения вид, както и изразява 

отрицателно становище по решението за сключване на договора, по реда на чл. 198п, 

ал. 1, пр. първо от ЗВ, със съществуващия ВиК оператор – „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД гр. Кърджали в случай, че до датата на насроченото заседание не 

получим удовлетворителен писмен отговор от Министерство на регионалното развитие 

и благоустройство, относно предложения проект на договор. 

5. Изразява положително становище и приема да се изпрати уведомление до 

действащия на обособената територия ВиК оператор – „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД гр. Кърджали за поемане на дейностите по стопанисване, 

поддържане и експлоатация на новоизградените ВиК системи и съоръжения, 

включително предоставяне, чрез същите, на ВиК услуги, на обекти въведени в 

експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1367 от 18.08.2015 год., издадено от 

заместник-началника на ДНСК, а именно: 

А) Реконструкция и разширение на вътрешната водопроводна мрежа – I-ви и II-

ри етап; 

Б) Канализационна мрежа; 

В) Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ - Кърджали, 

местонахождение – ПИ 40909.14.71, местност „Айрян дере“, землището на гр. 

Кърджали; 

Г) Довеждаща инфраструктура до ПСОВ – Кърджали: 

      - довеждащ водопровод до ПСОВ – Кърджали /Главен клон VIII – ниска 

зона/, гр. Кърджали, с трасе през ПИ 40909.14.73 /улица/, ПИ 40909.117.49 

/улица/, ПИ 40909.122.13 /ЖП линия/, ПИ 40909.122.16 /улица/, ПИ 40909.122.48 

/улица/, ПИ 40909.14.63 /улица/; 

           - довеждащ колектор до ПСОВ – Кърджали, с трасе през ПИ 40909.122.30, 

ПИ 40909.122.31, ПИ 40909.122.39, ПИ 40909.122.54, ПИ 40909.122.118, ПИ 

40909.122.120, ПИ 40909.122.144, ПИ 40909.122.145, ПИ 40909.122.146, ПИ 

40909.122.128, ПИ 40909.122.127, ПИ 40909.14.70, ПИ 40909.14.73; 

            - довеждащ електропровод 20kV до БКТП „ПСОВ“ – кабелна линия CpH 

20kV от същ. стълб № 13 на ВЛ 20kV „ОЦЗ ПС“, с трасе през ПИ 40909.14.63, 

ПИ 40909.14.64, ПИ 40909.14.73 до БКТП „ПСОВ“ 2х800kVa/20/0.4kV в ПИ 

40909.14.71;  



Д) изместване на ВЛ 20kV – отклонение от ВЛ 20kV, извод „Гледка“ за ТПК-

АПК, извън площадката на ПСОВ. 

6. Изразява положително становище и приема да се изпрати уведомление до 

действащия на обособената територия ВиК оператор – „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД гр. Кърджали за поемане на дейностите по стопанисване, 

поддържане и експлоатация на новоизградените ВиК системи и съоръжения, 

включително предоставяне, чрез същите, на ВиК услуги, на обекти въведени в 

експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-704 от 22.05.2015 год., издадено от 

заместник-началника на ДНСК, а именно: 

А) „Довеждащ колектор до Градска пречиствателна станция за отпадъчни води 

/ГПСОВ/ – Момчилград“, местонахождение – землището на гр. Момчилград, 

„Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води, реконструкция и 

разширение на „ВиК“ мрежа, гр. Момчилград“, с подобекти:  

           - „Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ път, довеждащ 

водопровод и външно ел. захранване БКТП 20/0,4kV и КЛ 20kV“, местонахождение – 

имот № 015052, местност „Дюзелик“, землище на гр. Момчилград;  

                        -  „Реконструкция и доизграждане на системите за водоснабдяване и 

канализация, гр. Момчилград“, местонахождение – гр. Момчилград; 

                   7.Изразява  подкрепа за участието на Община Кърджали като партньор в 

проект „Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси във водоснабдителните 

системи“, „WATER RESOURCES EFFICIENCY AND CONSERVATIVE USE IN 

DRINING WATER SUPPLY SYSTEMS” /WATER RESCUE/ по Инвестиционен 

приоритет 6f – „Насърчаване на иновативни технологии с цел подобряване на защитата 

на околната среда и ефективното използване на ресурсите в сферата на отпадъците, 

водите и по отношение на почвата или за намаляване на замърсяването на въздуха“ на 

Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 

– 2020 г., както и дава  съгласие на Община Кърджали да извърши инвестиции в 

оборудване в резултат от изпълнението на цитирания проект. 

        8. По точка разни представителя на общината да вземе отношение по 

компетентност. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 28, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 77 
 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и Решение № 1 от 05.01.2016 г. на 

Министерски съвет на Република България, Общински съвет – Ардино приема План за 

противодействие на тероризма на територията на община Ардино. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 28, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 78 
 На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за 

социалното подпомагане и и във връзка с чл.36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане на 

Закона за социалното подпомагане, Общински съвет - Ардино приема годишен план за 

развитие на социалните услуги за периода 2017 г., съгласуван с Дирекция „Социално 

подпомагане” и Обществения съвет по чл.35 от Закона за социалното подпомагане.  

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 27, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 79 
 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.1 от Правилника 

за прилагане на Закона за детето, Общински съвет – Ардино приема Общинска 

програма за закрила на детето за 2016 година. 



ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 26, ПРОТИВ – 2, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е     № 80 
 Общински съвет – Ардино отпуска еднократна финансова помощ на: 

 1.Фикрет Тюлбен от с.Бял Извор в размер на 150 лв. 

 2.Сейфи Сейфидинов Дурмушев от гр.Ардино в размер на 100 лв. 

 3.Халибрям Дурмуш Халибрям от с.Чубрика в размер на 100 лв. 

 4.Сали Шабан Юзуеир от с.Синчец в размер на 100 лв. 

 5.Седафи Фахриев Мехмедов от гр.Ардино в размер на 100 лв. 

 6.Надие Ремзиева Узунова от с.Правдолюб в размер на 100 лв. 

 7.Гюлтен Мехмед Хасан от гр.Ардино в размер на 100 лв. 

 8.Адем Ислям от с.Гърбище в размер на 70 лв. 

 9.Неджмитин Яшар Емин от с.Млечино в размер на 50 лв. 

 10.Зекерие Сали Ахмед от с.Долно Прахово в размер на 50 лв. 

 11.Онур Гюнер Халил от с.Чубрика в размер на 50 лв. 

 12.Надка Стоянова Куртева от гр.Ардино в размер на 50 лв. 

 13.Атие Мурадова Джигова от с.Бистроглед в размер на 50 лв. 

 14.Зюлфие Емин Зинел от с.Правдолюб в размер на 50 лв. 

 15.Минназ Мехмедали Дурмуш от с.Ябълковец в размер на 50 лв. 

 16.Кязим Мюмюн Мюмюн от с.Долно Прахово в размер на 50 лв. 

 17.Сабрие Апти Мюмюн от с.Правдолюб в размер на 50 лв. 

 18.Иляз Мехмедали Дурмуш от с.Правдолюб в размер на 50 лв. 

 19.Зюмбюл Реджеб Фейзула от с.Ябълковец в размер на 50 лв. 

 20.Хорие Ахмед Мехмед от с.Светулка в размер на 50 лв. 

 21.Сабрие Али Мустафа от гр.Ардино в размер на 50 лв. 

 22.Салиосман Сали Ахмед от с.Китница в размер на 50 лв. 

 23.Мюмюн Юсеин Йеменджи от с.Дядовци в размер на 50 лв. 

 24.Зелиха Руфад Ахмед от с.Бистроглед в размер на 40 лв. 

 25.Емине Ибрямова Ахмедова от гр.Ардино в размер на 40 лв. 

 26.Мюмюн Еминов Касабов от гр.Ардино в размер на 40 лв. 

 27.Сенко Ангелов Стоянов от гр.Ардино в размер на 40 лв. 

 28.Сабрие Рахимова Шакирова от с.Гърбище в размер на 40 лв. 

 29.Бахрие Мюмюн Осман от с.Светулка в размер на 40 лв. 

 30.Гюлтен Ахмед Хайрула от с.Светулка в размер на 40 лв. 

 31.Бейсим Шюкрю Хайрула от с.Дедино в размер на 40 лв. 

 32.Янко Сергеев Каров от с.Мусева в размер на 40 лв. 

 33.Недялко Добрев от с.Мусево в размер на 40 лв. 

 34.Хасан Хасанов Ефендиев от с.Стояново в размер на 40 лв. 

 35.Рамадан Мехмедалиев Еминов от гр.Аридно в размер на 40 лв. 

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „ЗА” – 28. 

==========  

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик: Н.Зюлкерова      /С.Байрям/  

 

 

 

 


