
ПРЕПИС!

ПРОТОКОЛ № 34
ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ

КЪРДЖАЛИ НА 29.06.2015 ГОДИНА
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 530
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и на основание договор за отпускане на
финансова помощ № 35/3/3220648 от 04.08.2014 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии
за местно развитие” за Проект „Подобряване на градската среда в Ардино - рехабилитация
на улична мрежа, тротоари, междублокови пространства, паркове и зелени площи”,
сключен между Община Ардино, Местна инициативна група „Ардино” и ДФ „Земеделие”-
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III”
№136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от Изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общински съвет-
Ардино, реши:

1. Упълномощава  кмета  на  общината Ресми Мехмед Мурад  да  подпише
Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие”- Разплащателна  агенция  в  размер  на  8 799, 67 лв. (осем хиляди
седемстотин деветдесет и девет лева и шестдесет и седем стотинки) за обезпечаване на
110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за
отпускане на финансова помощ № 35/3/3220648 от 04.08.2014 г. по мярка 4.1
„Прилагане на стратегии за местно развитие” за Проект „Подобряване на градската
среда в Ардино- рехабилитация на улична мрежа, тротоари, междублокови
пространства, паркове и зелени площи”, сключен между Община Ардино, Местна
инициативна група „Ардино” и ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция.

2. Възлага на кмета на Община Ардино да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 35/3/3220648 от 04.08.2014 г. и да ги
представи пред ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция.
Участвали в гласуването 15 общински съветници, от които „ЗА” – 15.
=========

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 531
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за
отпускане на финансова помощ №  09/321/01409 от  06.12.2013 г. по мярка 321
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект
„Реконструкция и рехабилитация на общински пътища с цел предоставяне на основни
услуги на населението и икономиката в община Ардино”, сключен между Община
Ардино и ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление
гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421,

Ул. “Бели брези” №31, тел. 03651/42 38; 42-01
факс 45 68; е-mail:obs_ardino@abv.bg



идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния
директор Румен Андонов Порожанов, Общински съвет- Ардино реши:

1. Упълномощава  кмета  на  общината Ресми Мехмед Мурад  да  подпише
Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие”- Разплащателна  агенция  в  размер  на  638 260, 89 лв. (шестстотин
тридесет и осем хиляди двеста шестдесет лева и осемдесет и девет стотинки) за
обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово
плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 09/321/01409 от 06.12.2013 г.
по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за
Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища с цел предоставяне на
основни услуги на населението и икономиката в община Ардино”, сключен между
Община Ардино и ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция.

2. Възлага на кмета на Община Ардино да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 09/321/01409 от 06.12.2013 г. и да ги
представи пред ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция.
Участвали в гласуването 15 общински съветници, от които „ЗА” – 15.
=========

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 532
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и на основание договор за отпускане на
финансова помощ №  35/3/3211068 от  04.08.2014 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии
за местно развитие” за Проект „Водоснабдяване на група населени места от местността
„Догру”, землището на с. Търна, кметство Долно Прахово, община Ардино”, сключен
между Община Ардино, Местна инициативна група „Ардино” и ДФ „Земеделие”-
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III”
№136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от Изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общинският
съвет- Ардино реши:

1. Упълномощава  кмета  на  общината Ресми Мехмед Мурад  да  подпише
Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие”- Разплащателна  агенция  в  размер  на  35 245,46 лв. (тридесет и пет
хиляди двеста четиридесет и пет лева и четиридесет и шест стотинки) за обезпечаване
на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по
договор за отпускане на финансова помощ № 35/3/3211068 от  04.08.2014 г. по мярка
4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” за Проект „Водоснабдяване на група
населени места от местността „Догру”, землището на с. Търна, кметство Долно
Прахово, община Ардино”, сключен между Община Ардино, Местна инициативна
група „Ардино” и ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция.

2. Възлага на кмета на Община Ардино да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 35/3/3211068 от  04.08.2014 г. и да ги
представи пред ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция.
Участвали в гласуването 15 общински съветници, от които „ЗА” – 15.
=========

Р  Е  Ш  Е Н  И  Е   № 533
Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.28, ал.2

от Наредбата за управление на общинските горски територии утвърждава Ценоразпис
за продажба на дървесина добита от горски територии – общинска собственост на
територията на община Ардино през 2015 – 2016 г. и Ценоразпис за продажба на
дървесина в обхвата на дейност на община Ардино 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 по реда на чл.71, ал.1, т.4 и 5 от Наредбата за условия

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. и доп., бр.90 от 16.11.2012 г./ и Наредбата за
управление на общинските горски територии, добита от горски територии – общинска
собственост на територията на община Ардино през 2015 – 2016 г.

2.Ценоразпис за продажба на дървесина в обхвата на дейност на община Ардино
по реда на чл.71, ал.1, т.1, 2, 3 и 6 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 на физически лица за
собствени нужди.
Участвали в гласуването 15 общински съветници, от които „ЗА” – 15.
=========

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 534
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 за 2015 година
програма за управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен
фонд – частна общинска собственост, като включва  в списъка  земеделски имоти,
както следва:

№ Землище Масив Имот площ /дка
Начин на трайно

ползване
1 Ардино 011 206 2,432 ливада
2 Ардино 011 863 0,645 ест.ливади
3 Богатино 000 706 7,083 нива
4 Родопско 000 186 6,927 ливада
5 Родопско 000 214 3,391 нива
6 Светулка 011 105 1,824 нива
7 Стар читар 000 012 8,469 нива

Участвали в гласуването 15 общински съветници, от които „ЗА” – 15.
=========

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 535

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПРЗ към
ИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр.62/2010 г.), Общински съвет – Ардино предоставя на
наследниците на Асен Карамфилов Соколов имот с кадастрален №013231 – 3.6дка и
част от имотите с кад.№№013521 – 1.6дка; 013229 – 1.2дка; 013618 – 1.5дка; 013230 –
0.6дка по КВС на с.Бял извор с ЕКАТТЕ:07747, община Ардино, по искане на
Общинска служба по Земеделие – Ардино с вх.№16-11-8/14.04.2015 г.
Участвали в гласуването 15 общински съветници, от които „ЗА” – 15.
=========

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 536
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 за 2015 година
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, като
включва  в списъка  следният имот, частна общинска собственост:

1. Незастроен УПИ І-314/едно с кадастрален номер триста и четиринадесет/ от
квартал 37/тридесет и седем/ по ПУП – ПР на с.Бял извор, кв.Диамандово, с площ



2385/две хиляди триста осемдесет и пет/ кв.м., одобрен със заповед №507/04.10.2007 г.,
отреден за производствена дейност. Граници на имота: север – УПИ ХІ-324 от кв.37
отреден за паркинг; североизток – път; югоизток – водоем; югозапад – земеделски
земи; северозапад – УПИ ІІ-315 от кв.37 отреден за производствена дейност, актуван с
Акт за частна общинска собственост №687 от 09.11.2007 г.

IІ.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 имота по т.І

IIІ.Упълномощава Кмета на Община Ардино да възложи на лицензиран
оценител изготвянето на оценка на имота по т.I .
Участвали в гласуването 15 общински съветници, от които „ЗА” – 15.
=========

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 537
Общински съвет – Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка

с чл.124 „а”, ал.1 от ЗУТ дава съгласиео си за изработване на ПУП-ПЗ /подробен
устройствен план – план за застрояване/ на имот с кадастрален № 011764, находящ се в
землището на гр.Ардино, местността „Дюзенлик”, община Ардино, ЕКАТТЕ 00607,
обл.Кърджали, с площ 4.358 дка, с цел извършване на промяна на предназначението на
земята от земеделска земя за неземеделски нужди.
Участвали в гласуването 14 общински съветници, от които „ЗА” – 14.

Един общински съветник не участва в гласуването.
=========

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 538
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 имот с кадастрален № 011599, находящ се в
землището на гр.Ардино, местността „Чаушлар йери”, община Ардино, ЕКАТТЕ 00607,
обл.Кърджали, с площ 3.336 дка, с цел извършване на промяна на предназначението на
земята от земеделска земя за неземеделски нужди.
Участвали в гласуването 15 общински съветници, от които „ЗА” – 15.
=========

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 539
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 на обществен транспорт на пътници с автобуси,
упълномощава Кмета на Община Ардино да сключи договор за възлагане на общиствен
превоз на пътници с автобусен транспорт по автобусна линия от утвърдената Общинска
транспортна схема за срок от три години за автобусна линия Ардино-Мировец  с часове
на тръгване 14.00 и 08.30 часа с „Карталт ур”ООД, с управител Мюмюн Ремзи Тахир.
Участвали в гласуването 15 общински съветници, от които „ЗА” – 15.
=========

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 540
Общински съвет –Ардино на основание чл.21, ал.1, т.2 от  Закона за местното

самоуправление и местната администрация приема предложената от Кмета на
Общината промяна в Структурата на общинска администрация – Ардино, съгласно
която при запазване на общата численост на администрацията и дейностите към нея,
длъжността екскурзовод от дейност „Дейности по туризъм и местна реклама” се
преобразуване в длъжност изпълнител – работник по поддържка и ремонти и заедно с
петте щатни бройки от отдел „Екология и опазване на околната среда” се прехвърлят
в дейност “Транспорт, поддържане и ремонт на общинската собственост,



сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата”, която придобива
следната структура:

В.Дейност“Транспорт, поддържане и ремонт на общинската собственост,
сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата”*

Изпълнител - Механик - 1 брой
Изпълнител - Шофьор на товарен автомобил - 6 броя
Изпълнител - Водач на багер - 2 броя
Изпълнител - надзирател - 1 брой
Изпълнител - работник по поддържка и ремонти - 13 броя
Шофьор на специализиран автомобил - 3 броя
Изпълнител - работник озеленяване - 10 броя
Изпълнител - работник по чистота - 3 броя
Изпълнител – прислужник - 3 броя

42 броя
а отдел “Екология, и опазване на околната среда”  придобива следната структура:

Е.Отдел “Екология, и опазване на околната среда”
Началник отдел - 1 брой
Старши експерт - Еколог - 1 брой
Главен  специалист - строителен техник - 1 брой
Главен  специалист - организатор - 1 брой
Изпълнител – шофьор на лек автомобил до 7 места - 2 броя
Главен специалист - електротехник - 1 брой
Старши специалист - електротехник - 2 броя

9 броя
Участвали в гласуването 15 общински съветници, от които „ЗА” – 14.
=========

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 541
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 от Закона за

народните читалища, Общински съвет – Ардино приема докладите за осъществените
читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната
дейност за 2014 година на НЧ „Родопска искра” гр. Ардино и НЧ „Митко Палаузов”
с.Падина.
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 15, ПРОТИВ – няма,ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма
==========

Р  Е  Ш  Е Н  И  Е   № 542
Общински съвет – Ардино приема информация за цялостната дейност на В и К,

клон Ардино.
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 15, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма
==========

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 543
Общински съвет – Ардино приема информация за дейността на Държавно

Горско стопанство – Ардино.
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 15, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма
========

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 544
Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА дава своето

съгласие за изграждане на информационен терминал в община Ардино.
Участвали в гласуването 15 общински съветници, от които „ЗА” – 14.
=========



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 545
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с

чл.42, ал.1 и чл.102,ал.2 от НРПУРОИ в Община Ардино, Общински съвет – Ардино
приема пазарната оценка на недвижим имот, определена от лицензиран оценител и я
обявява за първоначална тръжна цена за продажба, както следва:

1. Незастроен УПИ І-314/едно с кадастрален номер триста и четиринадесет/ от
квартал 37/тридесет и седем/ по ПУП – ПР на с.Бял извор, кв.Диамандово, с площ
2385/две хиляди триста осемдесет и пет/ кв.м., одобрен със заповед №507/04.10.2007 г.,
отреден за производствена дейност. Граници на имота: север – УПИ ХІ-324 от кв.37
отреден за паркинг; североизток – път; югоизток – водоем; югозапад – земеделски
земи; северозапад – УПИ ІІ-315 от кв.37 отреден за производствена дейност, актуван с
Акт за частна общинска собственост №687 от 09.11.2007 г. При първоначална тръжна
цена 13 700.00 /тринадесет хиляди и седемстотин/ 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 търговете, и да сключи договорите за продажба със спечелилите
участници.
Участвали в гласуването 15 общински съветници, от които „ЗА” – 14.
=========
Вярно с оригинала при ОбС – Ардино ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

Протоколчик: Н.Зюлкерова /С.Байрям/




