
ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 9 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, 

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ НА 10.08.2016 ГОДИНА 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 133 

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

Кмета на общината да подпише Запис на Заповед за стойността на второто авансово 

плащане в размер на 146 468, 70 лв. /сто четердесет и шест хиляди четиристотин 

шестдесет и осем лева и седемдесет стотинки/ по Договор № BG04-02-03-018-014 за 

изпълнение на проект “Повишаване на енергийната ефективност и използване на 

възобновяема енергия в общински сгради и локални отоплителни системи на „МБАЛ- 

Ардино” ЕООД и СОУ „Васил Левски” в гр. Ардино, община Ардино”  по Програма 

BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, грантова схема BG04-02-03 

„Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема 

енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”.  

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 134 
 Общински съвет – Ардино приема информацията за текущото изпълнение на 

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

30.06.2016 г. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 25, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 135 
I.  На основание чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл.37, ал. 1 от 

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на община Ардино, Общински съвет – Ардино извършва следните промени в 

първоначално приетия план на бюджета на община Ардино за 2015 година, а именно: 

1. Актуализира плана на приходите за местни дейности, в частта на неданъчните 

приходи от 842 000лв. на 1 047 000лв.  

Завишението е във връзка с преизпълнението на първоначалния план по 

бюджета от наем на земеделски земи и приходите от продажба на нефинансови активи. 

2. Актуализира размера на разходите за субсидии в частта на местните дейности 

във функция Здравеопазване от 100 000лв. на 115 000лв.  

Завишението е необходимо във връзка с финансово обезпечаване на Решение на 

Общински съвет Ардино № 125/28.06.2016г. за осигуряване на целева месечна 

субсидия за незаетите индивидуални практики за първична извънболнична помощ в 

селата Бял извор, Падина, Жълтуша, Млечино, Боровица и Чубрика.  

3. Актуализира размера на капиталовите разходи в частта на  финансирането с 

приходи от продажба на нефинансови активи от 250000лв. на 440000лв. 

4. Възлага на кмета на общината да отрази направените корекции по бюджета на 

общината за 2016г. по съответните функции, дейности и параграфи от ЕБК за 2016г. 

II. На основание чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл.37, ал. 3 от 

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на община Ардино, Общински съвет – Ардино одобрява компенсирани 

промени между отделните обекти от поименния списък за капиталови разходи за 2016 

година, а именно: 

 



№ 
 по 
ред 

Наименование на обекта  и 
 източник на финансиране БИЛО СТАВА 

I. 

 
Целева субсидия за капиталови разходи  
 915000.00  915000.00 

1 МП Червена скала - мах.Скритна 6300.00  6237.53 

2 МП Падина – мах. Байчево 11800.00 11709.40 

3 МП Ябълковец - Горна махала 16100.00 16017.62 

4 МП Седларци - Жълтуша 3300.00  3271.77 

5 МП Светулка - мах. "Халилходжалар" 13100.00 12991.36 

6 МП Правдолюб - мах. "Джелиллер" 28800.00  28392.30 

7 МП Горно Прахово - мах. "Тумба" 7700.00 7661.86 

8 МП Бял извор - мах. "Шивачево" 15000.00 14909.62 

9 МП Бял извор - Диамандово 19800.00  19702.98 

10 МП Бранево-Дуранлар-Млечино 25600.00  25623.79 

11 МП Боровица - Вражалци 20000.00 17903.21 

12 МП Брезен - Баевци 20000.00 17797.87 

13 МП Ардино-кв.Веселиново-кв.Бостанджиите 20000.00 18737.77 

14 МП Падина - мах. Узуновска 30000.00 28497.22 

15 МП Русалско - Терзилер 15000.00 15000.00 

16 МП Млечино - Карабаш 20000.00 17903.21 

17 МП Горно Прахово - мах. "Шума"- Насъфлар 20000.00 18920.96 

18 МП Дедино - Мировец 20000.00 19339.20 

19 МП Чубрика - мах. Чолаклар 15000.00 13349.92 

20 МП Гърбище - мах.Почивало 20000.00 19213.80 

21 МП Ябълковец - мах.Калинка 20000.00 17797.87 

22 МП Ардино - Правдолюб 30000.00 27171.95 

23 МП Ардино - Дяволски мост 40000.00 37299.48 

24 МП Ардино - кв. Ведрина 6700.00  6646.86 

25 МП Кроячево - Синанлар 15000.00  13601.29 

26 Асфалтиране на двора на РСПБС - гр.Ардино 16500.00  16406.05 

27 Водопровод с.Башево - клон 3 и клон 5 15800.00 15739.93 

28 Изграждане на подпорна стена в с.Богатино 17000.00 16799.09 

29 Изграждане на водосток в с.Хромица 13400.00 18216.00 

30 Ремонт на ч-ще с.Ябълковец  19000.00 18747.23 

31 Аварийно възстановителни работи в с.Горно Прахово 9800.00  14254.85 

32 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в 
с.Горно Прахово 

25000.00 
22491.41 

33 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в 
с.Жълтуша 

30000.00 
27432.77 

34 Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в 30000.00 27171.95 



гр.Ардино 

35 Ремонт на сградата на Общинска администрация 15000.00  14876.52 

36 Автогара гр.Ардино  200000.00 200000.00 

37 Съфинансиране НДЕФ 42822.40 42753.67 

38 
Съфинансиране на обект "Изграждане на мост на 
Коджадере", с.Хромица 5000.00 13463.00 

39 ППР 16477.60 30948.69 

II. 
Постъпления от продажба на  
нефинансови активи 250000.00 440000.00 

1 
Съфинансиране на обект "Изграждане на мост на 
Коджадере", с.Хромица 8463.00 0.00 

2 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа по 
населени места 201537.00  301520.80 

3 Ремонт на обредни домове 20000.00  20000.00 

4 Частична подмяна на водопровод в гр.Ардино 20000.00 20000.00 

5 
Подмяна на парапет по стени в двора на община 
Ардино 0.00 25000.00 

6 Ремонт на медицински кабинет в с.Боровица 0.00 10000.00 

7 Ремонт на медицински кабинет в с.Млечино 0.00 10000.00 

8 Ремонт на медицински кабинет в с.Чубрика 0.00 10000.00 

9 
Закупуване на машини и съоръжения - съдове за 
смет, косачка и GPS 0.00 

21979.20 

10 ППР 0.00 21500.00 

III. 
От преходен остатък в делегирани от държавата 
дейности 70400.00 70400.00 

1 

Закупуване на високопроходим автомобил за 
придвижване при зимни условия и бедствени 
ситуации 15000.00 15000.00 

2 Закупуване на лек автомобил за нуждите на ЦОП 39000.00 39000.00 

3 
Закупуване на компютри за нуждите на здравните 
кабинети по училища 16400.00 16400.00 

IV. 
 
Финансиране от ДМП 441235.00 441235.00 

1 
Енергийна ефективност в сградата на спортна зала 
СОУ "Васил Левски" 253475.00 253475.00 

  Енергийна ефективност в сградата на МБАЛ "Ардино"  187760.00 187760.00 

V. 
Програма за развитие на селските 
 райони 240542.41 240542.41 

1 

проект №09/321/01145-Утвърждаване на 
здравословен начин на живот и създаване на условия 
за занимания и спорт на населението, туристите и 
хората с увреждания в община Ардино 205178.26 205178.26 

2 

проект №35/3/3220648-Благоустрояване на 
междублоково пространство между бл. "Теменуга-1" и 
бл. "Теменуга-2"  и благоустрояване на парк ул. 
"Пирин" 7231.44 7231.44 



3 
проект №35/3/3211068-Водоснабдяване на група 
населени места от местността "Догру""  28132.71 28132.71 

  ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 1917177.41 2107177.41 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 20. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 136 
 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет – Ардино, реши:  

 1.Във връзка с чл.11, ал.2 и чл.11а, ал.3 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. (Загл. изм. 

- ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Обн. - ДВ, бр. 4 от 12.01.2001 г.; в сила от 15.09.2001 г.; изм. и 

доп., бр. 49 от 17.05.2002 г.; изм., бр. 55 от 04.06.2002 г.; изм., бр. 74 от 22.08.2003 г.; 

доп., бр. 87 от 03.10.2003 г.; изм. и доп., бр. 27 от 11.03.2008 г.; изм., бр. 70 от 

08.08.2008 г.; изм., бр. 4 от 15.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 24.09.2010 г.; изм. и доп., 

бр. 17 от 28.02.2012 г./, утвърждава поднормативни паралелки, като осигурява 

допълнителни средства по чл.11, ал.3, т..2 и т..3 и ал.5, т..2 от Наредба №7/2000г. на 

МОН  при ЕРС – 1720 лв. за СОУ и ОУ,  както следва: 

 Училище, Брой 

Недостиг  на брой ученици до минималния 

норматив 

 

 

Сума 

/лв./ 
 № 

населено 

място у-ци в 

    

поднорм. 

паралелки  

по  класове и 

паралелки 

бр.учен.самост. 

паралелки 

/бр./ 

Бр.учен.-

слети 

паралелки  

/бр./ 
 

 

 

 

17 

1. ОУ - Падина 14 І+ІV 2    

 

 

5848,00 

  

  

 11 ІІ+ІII 5  

13 V+VІ 5 

 

13 VІІ+VІІІ 5 

2. ОУ – Жълтуша 8 I+II 8   

 

28 

 

19264,00 

 

 

    6 III+IV 10 

         

11 V+VI 7 

15 VІІ+VIII 3 

3. СОУ-Бял извор 13 І 3 

 

  

 

 

12 ІІ+ІІІ 4 

10 ІV 6 

17 

8 5848,00 

+2752= 

8600,00 
21 V+VІ  

14 VІІ+VІІІ 4 

10 ХІІ 8 

171  70 17 53 33712,00 

 2.На основание чл.11, ал.4 и ал.6 във връзка с с чл.11, ал.2 от Наредба  № 

7/29.12.2000 г. /(Загл. изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Обн. - ДВ, бр. 4 от 12.01.2001 г.; в 

сила от 15.09.2001 г.; изм. и доп., бр. 49 от 17.05.2002 г.; изм., бр. 55 от 04.06.2002 г.; 

изм., бр. 74 от 22.08.2003 г.; доп., бр. 87 от 03.10.2003 г.; изм. и доп., бр. 27 от 

11.03.2008 г.; изм., бр. 70 от 08.08.2008 г.; изм., бр. 4 от 15.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 75 

от 24.09.2010 г.; изм. и доп., бр. 17 от 28.02.2012 г./, 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.11, ал.1, 

т.2, 

Чл.11, 

ал.1, 

т.3 

 

1. 

 

СОУ с  

професионални 

паралелки, гр.Ардино            418 21 4 
 
  

 

1.1 

І – ХІІ клас 

/непрофилирани и 

профилирани 

паралелки/ 406 20 3 

 
ІІІ б-14; V а-17;V б -
17;VIIІб-13;      

   

1.2 

 

Професионални  

паралелки      12 1 1 
  
Хб-12;          

 

3.На основание чл.11а, ал.2 от Наредба  № 7/29.12.2000 г./ (Загл. изм. - ДВ, бр. 27 

от 2008 г.) Обн. - ДВ, бр. 4 от 12.01.2001 г.; в сила от 15.09.2001 г.; изм. и доп., бр. 49 от 

17.05.2002 г.; изм., бр. 55 от 04.06.2002 г.; изм., бр. 74 от 22.08.2003 г.; доп., бр. 87 от 

03.10.2003 г.; изм. и доп., бр. 27 от 11.03.2008 г.; изм., бр. 70 от 08.08.2008 г.; изм., бр. 4 

от 15.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 24.09.2010 г.; изм. и доп., бр. 17 от 28.02.2012 г./, 

възлага на Кмета на общината да направи мотивирано искане пред Началника на РИО-

Кърджали за формиране на паралелки с по-малко от 10 ученици, както следва: 

1.ОУ”Отец Паисий” – Жълтуша 

  - Іклас -6 и IІ клас-2 - 1  непрофилирана слята паралелка  с 8 /осем/ ученици; 

  - ІІІ клас-3 и ІV клас-3- 1  непрофилирана слята паралелка  с 6 /шест/ ученици; 

4.На основание чл.2, ал.6 и ал.8 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. /(Загл. изм. - ДВ, 

бр. 27 от 2008 г.) Обн. - ДВ, бр. 4 от 12.01.2001 г.; в сила от 15.09.2001 г.; изм. и доп., 

бр. 49 от 17.05.2002 г.; изм., бр. 55 от 04.06.2002 г.; изм., бр. 74 от 22.08.2003 г.; доп., 

бр. 87 от 03.10.2003 г.; изм. и доп., бр. 27 от 11.03.2008 г.; изм., бр. 70 от 08.08.2008 г.; 

изм., бр. 4 от 15.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 24.09.2010 г.; изм. и доп., бр. 17 от 

28.02.2012 г./, определя конкретния размер на СМП в ЦДГ, ОДЗ и ПДГ, считано от 

01.10.2016 година, както следва: 

-ЦДГ и ОДЗ / от 3 до 6 години/   - 12 деца; 

 -ОДЗ-яслена група        -  8 деца; 

 -ПДГ                                                - 6 деца; 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 20. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 137 
 На основание чл.21, ал.2 и чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, и във връзка с чл.49 и 

параграф 18, ал.1, т.1 от ПЗР на Закона за предучилищното и училищно образование, 

Общински съвет – Ардино реши: 

 І.Общински детски комплекс гр.Ардино да се преобразува в Център за 

подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс гр.Ардино, считано от 

датата на влизане в сила на Закона за предучилиното и училищно образование. 

 1.Наименование и адрес: 

Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс  

Град Ардино, ул. „София” №12. 



 2.Дейност на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Общински детски 

комплекс гр.Ардино 

Развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на 

науките, технологиите, изкуствата и спорта. 

 ІІ.Трудовите правоотношения на работниците и служителите от 

преобразуваното учреждение да се уредят съгласно чл.123 от Кодекса на труда. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 138 
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 2016 година 

програма за управление и разпореждане с имоти – частна общинска собственост, като 

включва   в списъка  имот, както следва: 

1. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV-44 /римско четири, арабско четиридесет 

и четири/ от квартал 20 /двадесет/ по регулационния план на с.Горно Прахово, община 

Ардино с площ 520.00 кв.м. /петстотин двадесет квадратни метра/,образуван от УПИ II 

от кв.20 по ПУП на селото,вписан в Службата по вписванията при Районен съд-Ардино 

с  дв.вх.рег. №504/20.11.2015 година. Актуван с Акт за частна общинска собственост 

№2473 от 01.07.2016година. 

ІI.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 гореупоменатия общински недвижим имот, 

частна общинска собственост.  

ІІІ.Упълномощава Кмета на община Ардино да възложи на лицензиран оценител 

изготвянето на оценка по имота по т.І. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 139 
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 2016 година 

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, като 

включва  в списъка  следните имоти, частна общинска собственост: 

1. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ /римско седем/ с кадастрален №37 

/тридесет и седем/ от квартал 9 /девет/ по регулационния план на село Брезен, община 

Ардино, област Кърджали, одобрен със заповед №556/16.09.1983 г., с площ 440,00 

/четиристотин и четиридесет/ кв.м. Граници на имота: североизток – улица; 

северозапад – УПИ VІ с кадастрален №37 от кв.9; югоизток – УПИ VІІІ с кадастрален 

№38 от квартал 9; югозапад – УПИ ХІ с кадастрален №37 от кв.9. Актуван с Акт за 

частна общинска собственост №2476 от 27.07.2016 г. 

2. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ /римско единадесет/ с кадастрален №37 

/тридесет и седем/ от квартал 9 /девет/ по регулационния план на село Брезен, община 

Ардино, област Кърджали, одобрен със заповед №556/16.09.1983 г., с площ 450,00 

/четиристотин и петдесет/ кв.м. Граници на имота: североизток – УПИ VІІ с 

кадастрален №37 от кв.9; северозапад – УПИ ХІІ с кадастрален №37 от кв.9; югоизток – 

УПИ VІІІ с кадастрален №38 от квартал 9; югозапад – улица. Актуван с Акт за частна 

общинска собственост №2477 от 27.07.2016 г. 

3. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІ /римско дванадесет/ с кадастрален №37 

/тридесет и седем/ от квартал 9 /девет/ по регулационния план на село Брезен, община 

Ардино, област Кърджали, одобрен със заповед №556/16.09.1983 г., с площ 520,00 

/петстотин и двадесет/ кв.м. Граници на имота: североизток – УПИ VІ с кадастрален 



№37 от кв.9; северозапад – УПИ ХІІІ с кадастрален №36 от кв.9; югоизток – УПИ ХІ с 

кадастрален №37 от квартал 9; югозапад – улица. Актуван с Акт за частна общинска 

собственост №2478 от 27.07.2016 г. 

4. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІV /римско четиринадесет/ с кадастрален 

№106 /сто и шест/ от квартал 15 /петнадесет/ по регулационния план на село Бял извор, 

община Ардино, област Кърджали, одобрен със заповед №880/04.11.2014 г. и изменен и 

одобрен със заповед №527/07.07.2016 г., с площ 360,00 /триста и шестдесет/ кв.м. 

Граници на имота: североизток – улица; северозапад – УПИ ХV-106 от квартал 15 и 

УПИ-109 от квартал 15; югоизток – улица; югозапад – УПИ ХV-106 от квартал 15. 

Актуван с Акт за частна общинска собственост №2474 от 27.07.2016 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 имотите по т.І 

IIІ. Упълномощава Кмета на Община Ардино да възложи на лицензиран 

оценител изготвянето на оценки на имотите по т.I . 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 140 
 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 01.09.2016 год. до 31.08.2017 год. на наемателят, както следва:  

 -Договор №11/26.08.2013 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 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 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 141 
 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 части от 

имот, частна  общинска собственост, както следва:   

 1.Общинско нежилищно помещение –търговски обект №1, предназначен за 

аптека и дрогерия, 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  40.93 кв.м., с предназначение: за развиване на търговска 

дейност,  месечна наемна цена : 135.06 лв., без ДДС. 

 2. Общинско нежилищно помещение –търговски обект №2, 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 23.09 кв.м., с 

предназначение: за развиване на търговска дейност,  месечна наемна цена : 76.20лв., без 

ДДС. 

 3.Общинско нежилищно помещение –търговски обект №3, 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 38.79 кв.м., с 



предназначение: за развиване на търговска дейност,  месечна наемна цена :  128.00лв., 

без ДДС. 

 4.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. 

 5.Общинско нежилищно помещение –търговски обект №5, 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 29.20 кв.м., с 

предназначение: за развиване на търговска дейност,  месечна наемна цена : 96.36лв., без 

ДДС. 

 6. Общинско нежилищно помещение –търговски обект №6, предназначен за 

обмен на валута/чейндж бюро/, 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 11.40 кв.м., с предназначение: за развиване на 

търговска дейност,  месечна наемна цена : 37.62 лв., без ДДС. 

 7.Общинско нежилищно помещение –търговски обект №7 предназначен за кафе, 

находящ се на втори 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 50.35 кв.м., с предназначение: за развиване на търговска дейност,  месечна 

наемна цена :  201.40 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 обектите, както следва: 

 - Търговски обект  №1/ аптека и дрогерия/ в размер на  три месечни наема с 

ДДС-  486.22 лв; 

 - Търговски обект  №2  в размер на  три месечни наема с ДДС- 274.32 лв.; 

 - Търговски обект  №3   в размер на  три месечни наема с ДДС- 460.80лв; 

 - Търговски обект  №4   в размер на  три месечни наема с ДДС- 255.78 лв; 

 - Търговски обект  №5   в размер на  три месечни наема с ДДС- 346.90лв; 

 - Търговски обект  №6 /обменно бюро за валута/ в размер на  три месечни наема 

с ДДС- 135.43 лв; 

 - Търговски обект  №7/ кафе/ в размер на  три месечни наема с ДДС- 725.04 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 

спечелилите търга. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 23. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 142 
 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 недвижим имот, 

определена от лицензиран оценител и я обявява за първоначална тръжна цена за 

продажба, както следва: 

 1. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV-44 /римско четири, арабско четиридесет 

и четири/ от квартал 20 /двадесет/ по регулационния план на с.Горно Прахово, община 

Ардино с площ 520.00 кв.м. /петстотин двадесет квадратни метра/,образуван от УПИ II 

от кв.20 по ПУП на селото, вписан в Службата по вписванията при Районен съд – 

Ардино с дв.вх.рег. №504/20.11.2015 година. Актуван с Акт за частна общинска 



собственост №2473 от 01.07.2016 година. Първоначална тръжна цена 2 300.00 лв. /две 

хиляди и триста 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 договора за продажба със спечелилия участник. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 143 
 Общински съвет – Ардино избира за свой представител г-н Сезгин Байрамали 

Байрам – председател на Общински съвет – Ардино в Областния съвет за намаляване 

на риска от бедствия. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 25, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

 Един общински съветник не участва в гласуването. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 144 
 1.По т.1 от дневния ред – Общински съвет – Ардино упълномощава своя 

представител да гласува предложението по своя преценка, след като бъде детайлно 

запознат с параметрите на Бизнес плана. 

 2.Да докладва своята позиция на следващото заседание на Общинския съвет. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 145 
 1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 59 и от ЗМСМА, Общински съвет - Ардино 

подкрепя предложението на кмета на общината за кандидатстване с проект 

„Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в 

общински сгради и локални отоплителни системи на „ЦДГ „Брезичка” в гр. Ардино, 

община Ардино” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2009-2014 г., Програма BG04 „Енергийна ефективност и използване на 

възобновяема енергия” по процедура BG04-02-03 "Мерки за повишаване на 

енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и 

държавни сгради и локални отоплителни системи". 

 2.Възлага на кмета на общината да се изготвят и внесат необходимите 

документи по изискванията на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2009-2014 г., Програма BG04 „Енергийна ефективност и използване на 

възобновяема енергия” по процедура BG04-02-03 "Мерки за повишаване на 

енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и 

държавни сгради и локални отоплителни системи". 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 146 
 Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА приема 

следните изменения и допълнения в Наредбата определяне и администриране на 

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

 1.В член 72, съществуващата алинея 5 става алинея 6 и се създава нова алинея 5 

със следното съдържание: 

 ал.5. За ползване на услуга с автовишка – собственост на общината: 

- 400.00 лева с включено ДДС за машиносмяна /8.00ч./. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  



 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 147 
 1.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.4а, т.5 от Закона за 

физическото възпитание и спорт и чл.12 от Закона за общинската собственост, 

Общински съвет – Ардино предоставя микробус с регистрационен № С 56 76 ХХ за 

безвъзмездно ползване на СКТМ „Юнак 2005” гр.Ардино за участие в спортно-

състезателния календар на БФТМ, МОН, ММС и община Ардино. 

 2.Разходите за назначаване на шофьор, гориво, резервни части и поддръжка на 

микробуса да бъдат за сметка на СКТМ „Юнак 2005” гр.Ардино. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

Вярно с ориганала при ОбС – Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик:Н.Зюлкерова      /С.Байрям/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


