
  
 

 

ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 10 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, 

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ НА 08.09.2020 ГОДИНА 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 122 

Общински съвет – Ардино приема Информация за текущото изпълнение бюджета 

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

30.06.2020 година. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 123 

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 2020/2021 г.  в  

Списъка на средищните детски градини и училища от община Ардино да бъдат 

включени следните детски градини: 

-  ДГ”Брезичка” гр. Ардино;  

  - 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 10.09.2020г.  

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 124 

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 2020/2021 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  възлага на Кмета на Община Ардино да 

внесе мотивирано предложение за средищните училища в Министерството на 

образованието и науката в срок до 10.09.2020 година. 

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

 В залата присъстваха 27 общински съветници. 

==========  

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

факс 45 68; е-mail:obs_ardino@abv.bg 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 125 

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

І. На основание чл.5, ал.1 от ПМС № 121/23.06.2017 година  предлага за учебната 

2020/2021 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 № 121/23.06.2017година  възлага на Кмета на 

Община Ардино до 10.09.2020 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 2020/2021 г.    

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 126 

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 – 2093 лв. по регион.коефициент 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 14 ІІ+ІV 2 

25 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

38511,00 

  

  

 12 IІІ 4 

10 V+VІ 11 

13 VІІ 5 

2. ОУ – Жълтуша 12 I 4 

            39 

 

 

 

12 

 

   

 

42697,00 

    11 IV 5 

12 V+VI 6 

16 VІІ 2 

3. ОУ-Бял извор 12 ІІ 4 

 

  

 12 ІІІ +ІV 4 

8 V+VІ 10    

13 VІІ 5 25 20 37674,00 

 142  62 89 53 118882,00 

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: 

 

    Поднормативни  паралелки 



№ Училище,  

населено място 

Об

щ 

бро

й 

у-ци 

Общ 

брой 

парал. 

Бр. 

Па

р. 

Чл.68, ал.1, 

т.2, 

 

 

1. 

 

СУ с  професионални 

паралелки, гр.Ардино            

452 24 7 

ІІа – 14,ІІб – 13; ІVа – 15; 

VІІа – 16; VІІб – 16; ІХб 

– 15; ХІІб – 17; 
  

 

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 

             I клас-4 ученици 1 самостоятелна паралелка с 4 ученици; 

 ІV клас – 5 – 1 самостоятелна паралелка с 5 ученици; 

 V клас – 5 + VІ клас – 1 – 1 слята паралелка с 6 ученици; 

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

VІІ клас - 6 - 1 непрофилирана самостоятелна паралелка с 6 ученици; 

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

             - ІІ клас-1 + ІV клас – 1, 1 слята паралелка с 2 ученици; 

- ІІІ клас-4 - 1  самостоятелна паралелка с 4 ученици; 

- VІІ клас-5- 1  самостоятелна паралелка с 5 ученици; 

3. ОУ”Христо Смирненски”-Бял извор 

- ІІ клас-4 - 1 самостоятелна паралелка с 4 ученици; 

- ІІІ клас-45- 1  самостоятелна паралелка с 5 ученици; 

- VІІ клас - 5 - 1 самостоятелна 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 01.10.2020 година, както следва: 

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

           -  Яслена група         -  8 деца; 

           - ДГ - полудневна                        - 6 деца; 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 127 

 На основание чл.21, ал.1, т.2 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет – Ардино прехвърля щатовете от Раздел „А“, 

„Други дейности по здравеопазването“ от одобрената структура на Общинска 

администрация – Ардино, приета с Решение № 23/18.12.2019 г. на Общински съвет – 

Ардино /изм.с Решение № 64 на Общински съвет – Ардино от 19.03.2020 г., изм. И доп.с 



Решение № 71 на Общински съвет – Ардино от 28.04.2020 г./ в щата на детските градини 

на територията на община Ардино. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 128 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с получено писмо с изх. № 09-00-

78/27.08.2020 год./17 на заместник министър-председателя на обществения ред и 

министър на отбраната, Общински съвет – Ардино изменя и допълва решение № 

387 от 25.04.2018 год. като упълномощава кмета на община Ардино да договаря 

насрещна престация срещу предоставяне на безвъзмездното право на собственост 

върху освободен войскови имот, представляващ имот с кадастрален № 163, с 

71 078 м2  застроена и незастроена площ, 16 броя сгради с обща застроена площ 

4 468 м2 , съгласно Акт за публична държавна собственост № 2017 от 11.09.2017 

г., като поеме ангажимента по извършване на строителни дейности за събарянето 

и премахването на два броя сгради в управление на Изпълнителна агенция 

„Военни клубове и военно-почивно дело“, намиращи се в град Ардино, ул. 

„Родопи“ № 6 и № 8 на стойност 20 000 лв. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 129 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 42, ал. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ардино избира за 

временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Брезен, община Ардино - Джелил 

Ферат Ферат, считано от 09.09.2020 година. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е   № 130 

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

администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, & 9, ал.10 от 

Предходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за водите /ДВ, бр.103 от 2013 г., изм. И доп.ДВ бр.58 от 2015 г./, във връзка с 

чл.198б, т.2 от Закона за водите и чл.4.4.в/ от Договор от 17.03.2016 г., в сила от 

01.04.2016 г. 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, Общински съвет – Ардино 

реши: 

 І.Дава съгласие за преминаване в управление на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД гр.Кърджали, за дейността: 

стопанисване, пъддържане, експлоатация и предоставяне на ВиК услуги на 

потребителите, на новоизградените ВиК системи и съоръжения – публична общинска 

собственост: 

 1.Обект: „Водоснабдяване на мах.Халилходжалар, кметство Светулка, община 

Ардино“. 

 ІІ.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 заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за водите /ДВ, бр.103 от 2013 г., изм. И доп.ДВ бр.58 от 2015 г./. 



 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 27 общински съветници, от които „ЗА“ – 27. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 131 

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 пазарната оценка на посочения недвижим 

имот, определен от лицензиран оценител и я обявява за първоначална тръжна цена за 

продажба, както следва: 

1.Неурегулиран поземлен имот с  кадастрален №2, находящ се в урбанизираната 

територия на село Дядовци, общ.Ардино, с площ 834.00 кв.м. /осемстотин тридесет и 

четири кв.м./ , с трайно предназначение на територията: урбанизирана територия, начина 

на трайно ползване: индивидуално застрояване. Граници на имота: Изток -  имот на Нели 

Милкова Лесова; Запад- имот на Халиде Рамазанова Халилова; север- земеделска 

територия; юг-земеделска териториа, актуван с Акт за частна общинска собственост 

№3448  от 27.05.2020 год.Първоначална тръжна цена 6 210.00лв. /Шест хиляди двеста и 

десет лева/. 

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС определя 

процедурата за продажба на имота по т.1 – публичен търг с явно наддаване. 

 ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Ардино да организира подготовката и 

провеждането на търга, и да сключи договор за продажба със спечелилия участник. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 132 

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  

Договора за наем на общинско нежилищно помещение за срок от една /1/ година, 

считано от 01.09.2020 год. до 31.08.2021 год. на наемателят, както следва:  

- Договор №11/26.08.2013 год. за наем на общинско нежилищно помещение №10 

/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 Семра Хусни Исмаил, с предназначение: за 

развиване на търговска дейност, при месечна наемна цена: 40.00 лв., без ДДС. 

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

Анекс  към договора за наем. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 133 

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

администрация, чл.35, ал.1 от закона за общинската собственост и чл.98, ал.1, във връзка 

с чл.97, ал.5, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество в община Ардино, Общински съвет – Ардино приема решение да 

се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества 

стояща дървесина на корен от поземлени имоти земеделски територии, собственост на 

община Ардино обособени в обекти, както следва: 

1.Обект № 2001-О включващ поземлени имоти: № 58013.11.141 и № 58013.11.102 

в землището на с.Правдолюб; № 44896.1.103 в землището на с.Левци; № 07747.11.546 в 



землището на с.Бял Извор; № 43270.10.96 и № 43270.10.97 в землището на с.Ленище; № 

48756.2.422, № 48756.2.423, № 48756.2.424 и № 48756.2.438 в землището на с.Млечино. 

2.Обект № 2002-О включващ поземлен имот № 87059.10.492 в землището на 

с.Ябълковец. 

ІІ.Общински съвет – Ардино определя първоначална тръжна цена за продажба на 

прогнозни количества стояща дървесина на корен да бъде съгласно началните цени в 

план-сметката, изготвена от Началника на сектор „Общински гори и горски територии“ 

при община Ардино. 

ІІІ.Общински съвет – Ардино възлага на кмета на общината да проведе 

процедурата по търга и въз основа на резултатите от него да сключи договор за 

продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от поземлени имоти 

земеделски територии, собственост на община Ардино. 

Приложение: План-сметка. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 134 

 1.Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.65, ал.2, 

т.5 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Ардино, във връзка с чл.32, ал.2 и 3 от Закона за опазване на 

селскостопанското имущество, приема решение Община Ардино да продава на 

физически лица дървесина на корен от поземлени имоти земеделски територии, 

собственост на община Ардино за лична употреба без право на продажба. 

Разрешителните за сеч да се издават на физическите лица, желаещи да закупят 

дървесина за лична употреба без право на продажба, като количеството дървесина, което 

право има да закупи едно домакинство за една календарна година е до 10 

пространствени кубически метра. 

 2.Закупената дървесина по горепосочения ред да се заплаща по утвърдените цени 

за продажба на дървесина на корен добита извън горски територии, собственост на 

община Ардино, съгласно чл.65, ал.2, т.5 от Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино. 

 3.Възлага на Кмета на община Ардино да организира продажбата на 

гореописаната дървесина при посочените условия и ред. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 135 

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

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

общински жилища, дава съгласие за продажба на общинско жилище, представляващо 

апартамент № 12 в жилищен имот „Ела“ 1, находящ се в гр.Ардино, ул.“Пирин“ № 18, 

блок „Ела“ 1, вх.Б, ет.1, актуван с акт за частна общинска собственост № 31 от 

28.01.1998 г. на наемателя Бюлбюл Рамадан Юмер, настанена 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 имота, след което да издаде заповед за прехвърляне на правото на собственост 

и да сключи договор за покупко-продажба. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 136 



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 пазарната оценка на посочения недвижим 

имот, определени от лицензиран оценител и я обявява за първоначална тръжна цена за 

продажба, както следва: 

1. Поземлен имот с идентификатор 00607.100.45/нула, 

нула,шест,нула,седем,точка,сто, точка, четиридесет и пет/ по плана на новообразуваните 

имоти, находящи се в землището на град Ардино, община Ардино, одобрен със Заповед 

№РД-09-307/07.12.2017година на Областния управител на област Кърджали, с площ 

488.00 кв.м./четиристотин осемдесет и осем кв.м./, с трайно предназначение на 

територията; земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение и 

категория на земята при неполивни условия: девета, идентичен с УПИ от кв.4 по 

отменения кадастрален и регулационен план на гр.Ардино, местността „Гюней”, община 

Ардино, одобрен със Заповед №480 от 28.09.1995 година на кмета на община Ардино, 

при граници на имота: ПИ 00607.100.52; ПИ 00607.100.53; ПИ 00607.100.63; ПИ 

00607.100.4; ПИ 00607.100.44. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2962 от 

02.07.2019 година. Първоначална тръжна цена 666.00 лв. /Шестотин шестдесет и шест 

лева/. 

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 договор за продажба със спечелилия участник. 

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

==========  

Вярно с оригинала при ОбС-Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик:Н.Зюлкерова           /С.Байрям/ 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


