
  

 
 

ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 10 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКА СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ НА 26.09.2016 ГОДИНА 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 148 

 1.На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - Ардино одобрява 

предложението на кмета на общината за кандидатстване на Община Ардино по реда на Наредба 

№ 12 от 25 юли 2016г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014 – 2020г. с проект “Изграждане, реконструкция и 

рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в територията на Община Ардино”.  

 2.Упълномощава кмета на общината да предприеме всички необходими мерки по 

изготвяне и внасяне на необходимите документи по изискванията на Наредба № 12 от 25 юли 

2016г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020г. 

 3.Потвърждава, че дейностите, включени в проект “Изграждане, реконструкция, и/или 

рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в територията на Община Ардино”, 

съответстват на приоритетите на Плана за развитие на община Ардино  през периода 2014 – 

2020г. 

 4.Община Ардино се задължава да спазва законодателството в областта на държавните 

помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 
==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 149 
 1.На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - Ардино одобрява 

предложението на кмета на общината за кандидатстване на Община Ардино по реда на Наредба 

№ 12 от 25 юли 2016г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014 – 2020г. с проект “Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, и съоръженията и 

принадлежностите към тях, в община Ардино” 

 2.Упълномощава кмета на общината да предприеме всички необходими мерки по 

изготвяне и внасяне на необходимите документи по изискванията на Наредба № 12 от 25 юли 

2016г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020г. 

 3.Потвърждава, че дейностите, включени в проект “Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, и съоръженията и 

принадлежностите към тях, в община Ардино”, съответстват на приоритетите на Плана за 

развитие на община Ардино  през периода 2014 – 2020г. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 

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  № 150 
 1.На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - Ардино одобрява предложението 

на кмета на общината за кандидатстване на Община Ардино по реда на Наредба № 12 от 25 юли 2016г. за 

прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. с проект “Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и 

принадлеждостите към тях, в гр. Ардино, община Ардино”  

 2.Упълномощава кмета на общината да предприеме всички необходими мерки по 

изготвяне и внасяне на необходимите документи по изискванията на Наредба № 12 от 25 юли 

2016г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020г. 

 3.Потвърждава, че дейностите, включени в проект “Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и 

принадлеждостите към тях, в гр. Ардино, община Ардино” , съответстват на приоритетите на 

Плана за развитие на община Ардино  през периода 2014 – 2020г. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 151 
 1.На основание чл.21 ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Ардино обявява 

сградата, в която се помещава НЧ „Климент Охридски 1950“, с. Боровица за обществена сграда 

с местно историческо и културно значение. 

 2.На основание чл.21 ал.1, т. 12 от ЗМСМА и в съответствие с критериите за 

кандидатстване с проекти по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” 

Общинският съвет дава съгласие НЧ „Климент Охридски 1950“, с. Боровица, общ. Ардино да 

кандидатства с проект пред ДФ "Земеделие" по подмярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване 

на енергия”, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., както следва: 

„Обновяване на условията за ефективно функциониране на НЧ „Климент Охридски 1950“, с. 

Боровица, община Ардино“ 

 3.На основание чл.21 ал.1, т.12 от ЗМСМА удостоверява, че проектът на НЧ „Климент 

Охридски 1950“, с. Боровица и включените в него дейности съответстват на основните 

приоритети, заложени в Плана за развитие на община Ардино  през периода 2014 – 2020г. и 

отговарят на Програмата за енергийна ефективност на община Ардино за периода 2016-2020г.  

 4.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 2 от 

НРПУРОИ Общински съвет гр. Ардино преобразува от публична общинска собственост в 

частна общинска собственост общински имот, находящ се в УПИ VII, квартал 2 по плана на с. 

Боровица, съставляващ масивна стоманобетонова сграда  с полуподземен и 2 надземни етажа, 

за читалище, със застроена площ 350 кв.м., разгъната застроена площ  1100 кв.м.  

 5.На основание чл.21 ал.1 , т.8 от ЗМСМА и във връзка с Параграф 4 ал.1 на ПЗР от 

Закона за Народните читалища учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 

11/единадесет/ години сградата на НЧ „Климент Охридски 1950“, с. Боровица, общ. Ардино 

върху имот, находящ се в УПИ VII, квартал 2 по плана на с. Боровица, съставляващ масивна 

стоманобетонова сграда  с полуподземен и 2 надземни етажа, за читалище, със застроена площ 

350 кв.м., разгъната застроена площ  1100 кв.м. 

 6. На основание чл.21 ал.1 , т.8 от ЗМСМА във връзка с Параграф 4 ал.1 на ПЗР от 

Закона за Народните читалища учредява в полза на НЧ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1950“, с. 

Боровица, общ. Ардино безвъзмездно право на строеж за извършване на основен ремонт и 

реконструкция върху читалищна сграда със застроена площ 350 кв.м., разгъната застроена 

площ 1100 кв.м. находяща се в УПИ VII, квартал 2 по плана на с. Боровица. 

 7.Правото на строеж се учредява за срок от 11 години. 



 8.Правото на строеж се погасява с прекратяването на читалището. 

 9. Възлага на Кмета на община Ардино изпълнението на горното решение. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 152 
 1.На основание чл.21 ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Ардино обявява 

сградата, в която се помещава Народно читалище „Родопска искра 1961”, с. Жълтуша за 

обществена сграда с местно историческо и културно значение. 

 2.На основание чл.21 ал.1, т. 12 от ЗМСМА и в съответствие с критериите за 

кандидатстване с проекти по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” 

Общинският съвет дава съгласие Народно читалище „Родопска искра 1961”, с. Жълтуша, общ. 

Ардино да кандидатства с проект пред ДФ "Земеделие" по подмярка 7.2 „Подкрепа за 

инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 

спестяване на енергия”, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., както следва: 

„Подобряване условията за ефективно функциониране на НЧ „Родопска Искра  1961“, с. 

Жълтуша, община Ардино“. 

 3.На основание чл.21 ал.1, т.12 от ЗМСМА удостоверява, че проектът на Народно   

читалище „Родопска искра 1961”, с. Жълтуша и включените в него дейности съответстват на 

основните приоритети, заложени в Плана за развитие на община Ардино  през периода 2014 – 

2020г. и отговарят на Програмата за енергийна ефективност на община Ардино за периода 

2016-2020г.  

 4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 2 от 

НРПУРОИ Общински съвет гр. Ардино преобразува от публична общинска собственост в 

частна общинска собственост общински имот, находящ се в парцел I от квартал 51 с пл.сн.№ 

310 по регулационния план на с. Жълтуша, съставляващ двуетажна масивна сграда, за 

читалище, със застроена площ 375 кв.м., ведно с обща площ на мястото в размер на 1800 кв.м.  

 5.На основание чл.21 ал.1 , т.8 от ЗМСМА и във връзка с Параграф 4 ал.1 на ПЗР от 

Закона за Народните читалища учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 

11/единадесет/ години сградата на Народно   читалище „Родопска искра 1961”, с. Жълтуша, 

общ. Ардино върху имот, находящ се в парцел I от квартал 51 с пл.сн.№ 310 по регулационния 

план на с. Жълтуша, съставляващ двуетажна масивна сграда, за читалище, със застроена площ 

375 кв.м., ведно с обща площ на мястото в размер на 1800 кв.м.  

 6.На основание чл.21 ал.1 , т.8 от ЗМСМА във връзка с Параграф 4 ал.1 на ПЗР от 

Закона за Народните читалища учредява в полза на Народно   читалище „Родопска искра 1961”, 

с. Жълтуша, общ. Ардино безвъзмездно право на строеж за извършване на основен ремонт и 

реконструкция върху читалищна сграда със застроена площ 375 кв.м., ведно с обща площ на 

мястото в размер на 1800 кв.м.,  находяща се в парцел I от квартал 51 с пл.сн.№ 310 по 

регулационния план на с. Жълтуша. 

 7.Правото на строеж се учредява за срок от 11 години. 

 8.Правото на строеж се погасява с прекратяването на читалището. 

 9.Възлага на Кмета на община Ардино изпълнението на горното решение. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 153 
 1.На основание чл.21 ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Аридно обявява 

сградата, в която се помещава Народно читалище „Прогрес – 1956 г.”, с. Ябълковец за 

обществена сграда с местно историческо и културно значение. 

 2.На основание чл.21 ал.1, т. 12 от ЗМСМА, и в съответствие с критериите за 

кандидатстване с проекти по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” 

Общинският съвет дава съгласие Народно читалище „Прогрес – 1956 г.”, с. Ябълковец, общ. 

Ардино да кандидатства с проект пред ДФ "Земеделие" по подмярка 7.2 „Подкрепа за 

инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 



спестяване на енергия”, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., както следва: 

„Подобряване условията за ефективно функциониране на НЧ „Прогрес – 1956 г.“, с. Ябълковец, 

община Ардино“. 

 3.На основание чл.21 ал.1, т.12 от ЗМСМА удостоверява, че проектът на Народно 

читалище „Прогрес – 1956 г.”, с. Ябълковец и включените в него дейности съответстват на 

основните приоритети, заложени в Плана за развитие на община Ардино  през периода 2014 – 

2020г. и отговарят на Програмата за енергийна ефективност на община Ардино за периода 

2016-2020г.  

 4.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 2 от 

НРПУРОИ Общински съвет гр. Ардино преобразува от публична общинска собственост в 

частна общинска собственост общински имот, находящ се в неурегулиран поземлен имот с 

кадастрален № 011405, находящ се в урбанизираната територия на село Ябълковец  с площ 

3377,00 кв.м. ведно с изградената върху него сграда: Младежки клуб и читалище – двуетажна 

масивна сграда със застроена площ  396,00 кв.м. и разгъната застроена площ 792,00кв.м..  

 5.На основание чл.21 ал.1 , т.8 от ЗМСМА и във връзка с Параграф 4 ал.1 на ПЗР от 

Закона за Народните читалища учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 

11/единадесет/ години сградата на Народно читалище „Прогрес – 1956 г.”, с. Ябълковец, общ. 

Ардино върху имот, находящ се в урбанизираната територия на село Ябълковец  с площ 

3377,00 кв.м. ведно с изградената върху него сграда: Младежки клуб и читалище – двуетажна 

масивна сграда със застроена площ  396,00 кв.м. и разгъната застроена площ 792,00кв.м..  

 6.На основание чл.21 ал.1 , т.8 от ЗМСМА във връзка с Параграф 4 ал.1 на ПЗР от 

Закона за Народните читалища учредява в полза на Народно читалище „Прогрес – 1956 г.”, с. 

Ябълковец, общ. Ардино безвъзмездно право на строеж за извършване на основен ремонт и 

реконструкция върху читалищна сграда със застроена площ 396,00 кв.м. и разгъната застроена 

площ 792,00кв.м.., находяща се в урбанизираната територия на село Ябълковец  с площ 3377,00 

кв.м. ведно с изградената върху него сграда: Младежки клуб и читалище – двуетажна масивна 

сграда.  

 7.Правото на строеж се учредява за срок от 11 години. 

 8. Правото на строеж се погасява с прекратяването на читалището. 

 9. Възлага на Кмета на община Ардино изпълнението на горното решение. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 154 
 1.На основание чл.21 ал.1, т. 12 от ЗМСМА и в съответствие с критериите за 

кандидатстване с проекти по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” 

Общинският съвет - Ардино дава съгласие Народно читалище “Родопска искра -1921г.” 

гр.Ардино,общ. Ардино да кандидатства с проект пред ДФ "Земеделие" по подмярка 7.2 

„Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми 

източници и спестяване на енергия”, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., 

както следва: „Реконструкция и ремонт на Народно читалище “Родопска искра -1921г.” 

гр.Ардино”, община Ардино“. 

 2.На основание чл.21 ал.1, т.12 от ЗМСМА удостоверява, че проектът на Народно 

читалище “Родопска искра -1921г.” гр.Ардино и включените в него дейности съответстват на 

основните приоритети, заложени в Плана за развитие на община Ардино  през периода 2014 – 

2020г. и отговарят на Програмата за енергийна ефективност на община Ардино за периода 

2016-2020г.  

 3.На основание чл.21 ал.1 , т.8 от ЗМСМА и във връзка с Параграф 4 ал.1 на ПЗР от 

Закона за Народните читалища учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 

11/единадесет/ години сградата на Народно читалище “Родопска искра -1921г.” гр.Ардино, 

общ. Ардино върху имот, находящ се в гр.Ардино, квартал 12, пл.сн.№201 по регулационния 

план на града, съставляваща двуетажна масивна сграда  за културно просветни нужди с площ 

981кв.м.  



 4.На основание чл.21 ал.1 , т.8 от ЗМСМА във връзка с Параграф 4 ал.1 на ПЗР от 

Закона за Народните читалища учредява в полза на Народно читалище “Родопска искра -

1921г.” гр.Ардино, общ. Ардино безвъзмездно право на строеж за извършване на основен 

ремонт и реконструкция върху читалищна сграда - двуетажна масивна сграда  за културно 

просветни нужди с площ 981кв.м., находяща се в гр.Ардино, квартал 12, пл.сн.№201 по 

регулационния план на града.  

 5.Правото на строеж се учредява за срок от 11 години. 

 6.Правото на строеж се погасява с прекратяването на читалището. 

 7.Възлага на Кмета на община Ардино изпълнението на горното решение. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 155 

 1.На основание чл.21 ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Ардино обявява 

сградата, в която се помещава Народно читалище “Пробуда 1944” с.Бял Извор за обществена 

сграда с местно историческо и културно значение. 

 2. На основание чл.21 ал.1, т. 12 от ЗМСМА и в съответствие с критериите за 

кандидатстване с проекти по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” 

Общинският съвет дава съгласие Народно Читалище “Пробуда 1944” с.Бял Извор, общ. Ардино 

да кандидатства с проект пред ДФ "Земеделие" по подмярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване 

на енергия”, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., както следва: 

„Реконструкция и ремонт на Народно читалище “Пробуда 1944” с.Бял Извор, община Ардино” 

 3.На основание чл.21 ал.1, т.12 от ЗМСМА удостоверява, че проектът на Народно 

читалище “Пробуда 1944” с.Бял Извор и включените в него дейности съответстват на 

основните приоритети, заложени в Плана за развитие на община Ардино  през периода 2014 – 

2020г. и отговарят на Програмата за енергийна ефективност на община Ардино за периода 

2016-2020г.  

 4.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 2 от 

НРПУРОИ Общински съвет гр. Ардино преобразува от публична общинска собственост в 

частна общинска собственост общински имот, находящ се в парцел IX от квартал 4 по ЗРП на 

с.Бял извор, съставляващ триетажна масивна сграда  със застроена площ 414 кв.м. с дворно 

място 4258 кв.м.  

 5.На основание чл.21 ал.1 , т.8 от ЗМСМА и във връзка с Параграф 4 ал.1 на ПЗР от 

Закона за Народните читалища учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 

11/единадесет/ години сградата на Народно Читалище “Пробуда 1944” с.Бял Извор, общ. 

Ардино върху имот, находящ се в парцел IX от квартал 4 по ЗРП на с.Бял извор, съставляващ 

триетажна масивна сграда  със застроена площ 414 кв.м. с дворно място 4258 кв.м. 

 6.На основание чл.21 ал.1 , т.8 от ЗМСМА във връзка с Параграф 4 ал.1 на ПЗР от 

Закона за Народните читалища учредява в полза на Народно читалище Народно Читалище 

“Пробуда 1944” с.Бял Извор, общ. Ардино безвъзмездно право на строеж за извършване на 

основен ремонт и реконструкция върху читалищна сграда със застроена площ 414 кв.м. с 

дворно място 4258 кв.м., находяща се  в парцел IX от квартал 4 по ЗРП на с.Бял извор. 

 7.Правото на строеж се учредява за срок от 11 години. 

 8.Правото на строеж се погасява с прекратяването на читалището. 

 9.Възлага на Кмета на община Ардино изпълнението на горното решение. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 156 



 1.На основание чл.21 ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Ардино обявява 

сградата, в която се помещава Народно читалище “ЛЪЧ – 1955”, с. Горно Прахово за 

обществена сграда с местно историческо и културно значение. 

 2.На основание чл.21 ал.1, т. 12 от ЗМСМА и в съответствие с критериите за 

кандидатстване с проекти по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” 

Общинският съвет дава съгласие Народно читалище “ЛЪЧ – 1955”, с. Горно Прахово, общ. 

Ардино да кандидатства с проект пред ДФ "Земеделие" по подмярка 7.2 „Подкрепа за 

инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 

спестяване на енергия”, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., както следва: 

„Реконструкция и ремонт на Народно читалище “ЛЪЧ – 1955”, с. Горно Прахово, община 

Ардино”. 

 3.На основание чл.21 ал.1, т.12 от ЗМСМА удостоверява, че проектът на Народно 

читалище “ЛЪЧ – 1955”, с. Горно Прахово и включените в него дейности съответстват на 

основните приоритети, заложени в Плана за развитие на община Ардино  през периода 2014 – 

2020г. и отговарят на Програмата за енергийна ефективност на община Ардино за периода 

2016-2020г.  

 4.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 2 от 

НРПУРОИ Общински съвет гр. Ардино преобразува от публична общинска собственост в 

частна общинска собственост общински имот, находящ се в парцел I от квартал 30 с пл.сн.№ 66 

по регулационния план на село Горно прахово съставляващ едноетажна масивна сграда със 

застроена площ 336 кв.м.  

 5.На основание чл.21 ал.1 , т.8 от ЗМСМА и във връзка с Параграф 4 ал.1 на ПЗР от 

Закона за Народните читалища учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 

11/единадесет/ години сградата на Народно читалище “ЛЪЧ – 1955”, с. Горно Прахово, общ. 

Ардино върху имот, находящ се в парцел I от квартал 30 с пл.сн.№ 66 по регулационния план 

на село Горно прахово съставляващ едноетажна масивна сграда със застроена площ 336 кв.м.  

 6.На основание чл.21 ал.1 , т.8 от ЗМСМА във връзка с Параграф 4 ал.1 на ПЗР от 

Закона за Народните читалища учредява в полза на Народно читалище “ЛЪЧ – 1955”, с. Горно 

Прахово, общ. Ардино безвъзмездно право на строеж за извършване на основен ремонт и 

реконструкция върху читалищна сграда със застроена площ 336 кв.м., находяща се в парцел I 

от квартал 30 с пл.сн.№ 66 по регулационния план на село Горно прахово 

 7. Правото на строеж се учредява за срок от 11 години. 

 8.Правото на строеж се погасява с прекратяването на читалището. 

 9.Възлага на Кмета на община Ардино изпълнението на горното решение. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 157 

 Общински съвет – Ардино, на основание чл.21, ал.1,т.6 и 12,  от ЗМСМА, 

чл.83,ал.2 от ЗПФ и чл.28,ал.2 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  приема Бюджетна 

прогноза за периода 2017 – 2019 година на постъпленията от местни приходи и на 

разходите за местни дейности на Община Ардино. 

Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „ЗА” – 20. 

 В залата присъстваха 23 общински съветници. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 158 



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  

имоти, както следва: 

1. Неурегулиран поземлен имот намиращ се в урбанизираната територия на село 

Ябълковец, община Ардино, ЕКАТТЕ 87059, с площ 248.00 кв.м. /двеста четиридесет и осем 

квадратни метра/, ведно с изградената върху него сграда: 

   Едноетажна полумасивна сграда - /Бивш училищен стол/, със застроена площ 170.00 

кв.м. /сто и седемдесет квадратни метра/. Граници на имота: Изток – урбанизирана територия 

на с.Ябълковец – площад; Запад – урбанизирана територия на с.Ябълковец – площад; Север – 

урбанизирана територия –  двор на Мерджан Баки Муса; Юг – урбанизирана територия на 

с.Ябълковец – площад. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2485 от 

15.09.2016година. 

 2. Неурегулиран поземлен имот намиращ се в урбанизираната територия на село 

Ябълковец, община Ардино, ЕКАТТЕ 87059, с площ 381.00 кв.м. /триста осемдесет и един 

квадратни метра/, ведно с изградената върху него сграда: 

Eдноетажна полумасивна сграда - /Бивша поща/, със застроена площ 54.00 кв.м. 

/петдесет и четири квадратни метра/. Граници на имота: Изток – урбанизирана територия на 

с.Ябълковец  –  улица; Запад – урбанизирана територия на с.Ябълковец –  улица; Север – 

урбанизирана територия на с.Ябълковец –  улица; Юг – урбанизирана територия на 

с.Ябълковец – улица. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2483 от 

15.09.2016година. 

3.Неурегулиран поземлен имот намиращ се в урбанизираната територия на село 

Ябълковец, община Ардино,  ЕКАТТЕ 87059,  с площ 105.00 кв.м. /сто и пет квадратни метра/, 

ведно с изградената върху него сграда: 

  Едноетажна полумасивна сграда - /Бившe читалище/, със застроена площ 65.00 кв.м. 

/шестдесет и пет квадратни метра/.  Граници на имота: Изток – урбанизирана територия на 

с.Ябълковец  –  зел. площ; Запад – урбанизирана територия на с.Ябълковец –  площад; Север – 

урбанизирана територия –  двор на Мердинч Мехмедали Юзеир; Юг – урбанизирана територия 

на с.Ябълковец – площад. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2484 от 

15.09.2016година. 

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 гореупоменатите общински недвижими имоти, частна 

общинска собственост. 

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

изготвянето на оценки на имотите по т.I. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 

 В залата присъстваха 24 общински съветници. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 159 
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  

имоти, както следва: 

1. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ I /римско едно/ по ПУП-ПРЗ на с.Дядовци, 

местност „Кър Юстю”, община Ардино, област Кърджали, одобрен със Заповед №216 от 

02.04.2015 година, с площ 3 882.00 кв.м. / три хиляди осемстотин осемдесет и два квадратни 

метра/, отреден за производствени и складови дейности. УПИ I е образуван от поземлен имот 

№012533, вписан в Службата по вписванията при Районен съд-Ардино с  дв.вх.рег. 

№106/21.04.2016 година и поземлен имот №012587, вписан в Службата по вписванията при 

Районен съд – гр.Ардино с дв.вх.№108/21.04.2016 година. Граници на имота: изток – УПИ III 

по ПУП-ПРЗ на с.Дядовци; запад – имот №012541/полски път/ на община Ардино; Север- имот 

№012532/канал/ на община Ардино; юг- УПИ II по ПУП-ПРЗ на с.Дядовци и улица. Актуван с 

Акт за частна общинска собственост №2479 от 18.08.2016година. 



2. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ II /римско две/ по ПУП-ПРЗ на с.Дядовци, 

местност „Кър Юстю”, община Ардино, област Кърджали, одобрен със Заповед №216 от 

02.04.2015 година, с площ 2 786.00 кв.м. /две хиляди седемстотин осемдесет и шест квадратни 

метра/, отреден за производствени и складови дейности. УПИ II е образуван от поземлен имот 

№012533, вписан в Службата по вписванията при Районен съд-Ардино с  дв.вх.рег. 

№106/21.04.2016 година и поземлен имот №012587, вписан в Службата по вписванията при 

Районен съд – гр.Ардино с дв.вх.№108/21.04.2016 година. Граници на имота: изток – улица; 

запад – имот №012541/полски път/ на община Ардино; Север- УПИ I по ПУП-ПРЗ на 

с.Дядовци; юг-улица. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2480 от 

18.08.2016година. 

3.Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III /римско три/ по ПУП-ПРЗ на с.Дядовци, 

местност „Кър Юстю”, община Ардино, област Кърджали, одобрен със Заповед №216 от 

02.04.2015 година, с площ 3 415.00 кв.м. /три хиляди четиристотин и петнадесет квадратни 

метра/, отреден за производствени и складови дейности. УПИ III е образуван от поземлен имот 

№012587, вписан в Службата по вписванията при Районен съд-Ардино с  дв.вх.рег. 

№108/21.04.2016 година. Граници на имота: изток – землищна граница; запад – УПИ I  по 

ПУП-ПРЗ на с.Дядовци и улица; Север- имот №012532/канал/ на община Ардино; юг-терен 

отреден за озеленяване и землищна граница. Актуван с Акт за частна общинска собственост 

№2481 от 18.08.2016година. 

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 гореупоменатите общински недвижими имоти, частна 

общинска собственост. 

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

изготвянето на оценки на имотите по т.I. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 160 
 I.Общински съвет – град Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с 

чл.14, ал.1 от ЗОС, чл..22, ал.1 от НРПУРОИ в Община Ардино открива процедура за 

провеждане на търг с явно  наддаване, за отдаване под наем на Стъклено-метална оранжерия  с 

площ 586,44  кв.м, находяща се в град Ардино, ул.”Орлови скали”, част от парцел V, кв.29 по 

плана на града,  актувана с Акт за частна общинска собственост  №167 от 28.03.2000 год. за 

срок от 3 /три/ години, при първоначална годишна наемна цена – 500.00   лв., без ДДС;  

 II. Общински съвет – град Ардино, на основание чл.22, ал.2 от НРПУРОИ в Община 

Ардино, упълномощава Кмета на Общината да сключи договора за наем със спечелилия търга. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 161 
 I. Общински съвет – град Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с 

чл.14, ал.7 от ЗОС, чл..17 ”а” от НРПУРОИ в Община Ардино открива процедура за 

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

собственост, както следва:  

 1. Помещение –  с обща площ 22.00 кв.м., находящо се в сградата на бивше УПК /СОУ 

„В.Левски”/ гр.Ардино, парцел Х, кв.18 по ПУП на гр.Ардино, актуван с АПОС №64 от 

17.06.1998 година за срок от 5 /пет/ години, за извършване на  производствена дейност,  при 

първоначална месечна наемна цена за помещението – 55.00 лв., без ДДС; 

 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 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 162 
 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.Неурегулиран поземлен имот намиращ се в урбанизираната територия на село 

Ябълковец, община Ардино, ЕКАТТЕ 87059, с площ 248.00 кв.м. /двеста четиридесет и осем 

квадратни метра/, ведно с изградената върху него сграда: 

 Едноетажна полумасивна сграда - /Бивш училищен стол/, със застроена площ 170.00 

кв.м. /сто и седемдесет квадратни метра/. Граници на имота: Изток – урбанизирана територия 

на с.Ябълковец – площад; Запад – урбанизирана територия на с.Ябълковец – площад; Север – 

урбанизирана територия –  двор на Мерджан Баки Муса; Юг – урбанизирана територия на 

с.Ябълковец – площад. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2485 от 

15.09.2016година. Първоначална тръжна цена  5165.00 лв. 

            2. Неурегулиран поземлен имот намиращ се в урбанизираната територия на село 

Ябълковец, община Ардино, ЕКАТТЕ 87059, с площ 381.00 кв.м. /триста осемдесет и един 

квадратни метра/, ведно с изградената върху него сграда: 

           Eдноетажна полумасивна сграда - /Бивша поща/, със застроена площ 54.00 кв.м. 

/петдесет и четири квадратни метра/. Граници на имота: Изток – урбанизирана територия на 

с.Ябълковец  –  улица; Запад – урбанизирана територия на с.Ябълковец –  улица; Север – 

урбанизирана територия на с.Ябълковец –  улица; Юг – урбанизирана територия на 

с.Ябълковец – улица. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2483 от 

15.09.2016година. Първоначална тръжна цена  3 120.00 лв. 

              3. Неурегулиран поземлен имот намиращ се в урбанизираната територия на село 

Ябълковец, община Ардино,  ЕКАТТЕ 87059,  с площ 105.00 кв.м. /сто и пет квадратни метра/, 

ведно с изградената върху него сграда: 

      Едноетажна полумасивна сграда - /Бившe читалище/, със застроена площ 65.00 кв.м. 

/шестдесет и пет квадратни метра/.  Граници на имота: Изток – урбанизирана територия на 

с.Ябълковец  –  зел. площ; Запад – урбанизирана територия на с.Ябълковец –  площад; Север – 

урбанизирана територия –  двор на Мердинч Мехмедали Юзеир; Юг – урбанизирана територия 

на с.Ябълковец – площад. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2484 от 

15.09.2016година. Първоначална тръжна цена  2 110.00 лв. 

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

за продажба на 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 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 163 
 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/ I /римско едно/ по ПУП-ПРЗ на с.Дядовци, 

местност „Кър Юстю”, община Ардино, област Кърджали, одобрен със Заповед №216 от 

02.04.2015 година, с площ 3 882.00 кв.м. / три хиляди осемстотин осемдесет и два квадратни 

метра/, отреден за производствени и складови дейности. УПИ I е образуван от поземлен имот 

№012533, вписан в Службата по вписванията при Районен съд-Ардино с  дв.вх.рег. 

№106/21.04.2016 година и поземлен имот №012587, вписан в Службата по вписванията при 

Районен съд – гр.Ардино с дв.вх.№108/21.04.2016 година. Граници на имота: изток – УПИ III 

по ПУП-ПРЗ на с.Дядовци; запад – имот №012541/полски път/ на община Ардино; Север- имот 

№012532/канал/ на община Ардино; юг- УПИ II по ПУП-ПРЗ на с.Дядовци и улица. Актуван с 

Акт за частна общинска собственост №2479 от 18.08.2016година. Първоначална тръжна цена 15 

920.00 лв. /Петнадесет хиляди деветстотин двадесет лева/. 

 2. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ II /римско две/ по ПУП-ПРЗ на с.Дядовци, 

местност „Кър Юстю”, община Ардино, област Кърджали, одобрен със Заповед №216 от 

02.04.2015 година, с площ 2 786.00 кв.м. /две хиляди седемстотин осемдесет и шест квадратни 

метра/, отреден за производствени и складови дейности. УПИ II е образуван от поземлен имот 

№012533, вписан в Службата по вписванията при Районен съд-Ардино с  дв.вх.рег. 

№106/21.04.2016 година и поземлен имот №012587, вписан в Службата по вписванията при 

Районен съд – гр.Ардино с дв.вх.№108/21.04.2016 година. Граници на имота: изток – улица; 



запад – имот №012541/полски път/ на община Ардино; Север- УПИ I по ПУП-ПРЗ на 

с.Дядовци; юг-улица. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2480 от 

18.08.2016година. Първоначална тръжна цена  11 430.00 лв. /единадесет хиляди четиристотин 

тридесет лева/. 

 3.Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III /римско три/ по ПУП-ПРЗ на с.Дядовци, 

местност „Кър Юстю”, община Ардино, област Кърджали, одобрен със Заповед №216 от 

02.04.2015 година, с площ 3 415.00 кв.м. /три хиляди четиристотин и петнадесет квадратни 

метра/, отреден за производствени и складови дейности. УПИ III е образуван от поземлен имот 

№012587, вписан в Службата по вписванията при Районен съд-Ардино с  дв.вх.рег. 

№108/21.04.2016 година. Граници на имота: изток – землищна граница; запад – УПИ I  по 

ПУП-ПРЗ на с.Дядовци и улица; Север- имот №012532/канал/ на община Ардино; юг-терен 

отреден за озеленяване и землищна граница. Актуван с Акт за частна общинска собственост 

№2481 от 18.08.2016година. Първоначална тръжна цена  14 000.00 лв. /четиринадесет хиляди 

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 24 общински съветници, от които „ЗА” – 24.  

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 164 
 На основание чл.21,ал.2, т.7 от ЗМСМА и във връзка с чл. 61у и чл.61 ф от Закона за 

местните данъци и такси, Общински съвет – Ардино  приема следните изменения и допълнения  

за определяне на данък върху таксиметров превоз на пътници на територията на Община 

Ардино: 

 1. Създава се нов раздел VII към Наредбата  за определяне на местните данъци 

територията на Община Ардино със следното съдържание: 

Към раздел VII  „ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ” 

 2.Към раздел VII  „Данък върху тасмиметров превоз на пътници” се създават  нови 

членове, както следва: 

  Чл. Чл. 58. със следния текст: в сила от 01.01.2017 г. Данъчно задължените лица, 

посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за 

извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници. 

 (2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на 

Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите 

на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от този закон. 

 (3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи 

удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция 

"Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на 

пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози. 

 Чл. 59, ал.1  в сила от 01.01.2017 г. Общинският съвет определя годишния размер на 

данъка  върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в граници в размер на  /от 

300 лв. до 1000 лв./  

 (2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно 

задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване 

на таксиметров превоз на пътници. 

 (3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров 

превоз на пътници за съответната година в срока по ал. 1, данъкът се събира на базата на 

действащия размер за предходната година. 

 (4) Размерът на данъка за 2017 година се определя на 300.00 лв. 

 Чл. 60, ал.1 Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за 

автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за 

дължимия данък в общината, за територията на която е издадено разрешението за извършване 

на таксиметров превоз на пътници. 



 (2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето 

на данъка. 

 (3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в 

обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от 

настъпването на съответното обстоятелство. 

 (4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се 

подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на 

прехвърлянето в търговския регистър в съответната община. 

 Чл. 61. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на 

съответната община, за територията на която е издадено разрешение за извършване на 

таксиметров превоз на пътници. 

 Чл. 62,ал.1. Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е 

издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по 

следната формула: 

ДДТГ = ГДТПП x  БМ 
, където 

12 

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 59, ал.4; 

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за 

извършване на таксиметров превоз на пътници. 

(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде 

прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо 

внесената част, определена по следната формула: 

НВДТПП = ПГДТПП x БМ 
, където 

12 

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за 

текущата година; 

ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата 

година; 

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението 

за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

 Чл. 63. Данъкът по чл. 59 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 

24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози. 

 Чл. 64.Възстановяване на надвнесен данък по чл. 62, ал.2 се извършва по писмено 

искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 

 В залата присъстваха 25 общински съветници. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 165 
 На основание чл.21, ал.2 и чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, и във връзка с чл.24, ал.1, чл.30, 

33, 34 и чл.310, ал.5 от Закона за предучилищното и училищно образование, Общински съвет – 

Ардино реши:  

 І.Преобразува, считано от датата на влизане на Закона за предучилщното и 

училищното образование следните детски заведения: 

 1.Обединено детско заведение „Слънце” на Детска градина „Слънце” със седалище: 

гр.Арино, ул. „Арда” №18. 

 2.Целодневна детска градина „Брезичка” на Детска градина „Брезичка” със седалище: 

гр.Ардино, ул. „Родопи” №16. 

 3.Целодневна детска градина „Мир” на Детска градина „Мир” със седалище: с.Бял 

извор.  

 4.Целодневните детски градини в с.Падина, Жълтуша и Полудневната градина в с. 

Боровица в изнесени целодневни смесени групи и полудневна смесена група към Детска 

градина „ Мир” с.Бял извор. 



 5.Целодневна детска градина в с.Горно Прахово в изнесена целодневна смесена група 

към Детска градина „Брезичка” гр.Ардино. 

 ІІ.Утвърждаване на групите на детските градини: 

 1. Детска градина „Слънце” гр.Ардино: 

 - 2 яслени групи; 

 - 4 целодневни групи. 

 2. Детска градина „Брезичка” гр.Ардино: 

 - 3 целодневни групи; 

 - 1 смесена целодневна изнесена група в с. Горно Прахово. 

 3. Детска градина „ Мир” с.Бял извор”: 

 - 1 смесена целодневна група; 

 - 1 смесена целодневна изнесена група в с.Падина; 

 - 1 смесена целодневна изнесена група в с.Жълтуша; 

 - 1 смесена полудневна изнесена група в с.Боровица. 

 III. Трудовите правоотношения на работниците и служителите от преобразуваните 

детски градини да се уредят съгласно чл.123 от Кодекса на труда. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 166 
 І.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал.3 от закона за лечебните заведения, 

чл.10, ал.1 от наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 

възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински 

съвет – Ардино одобрява д-р Гюнер Бехчет Осман, определен за спечелил конкурса за 

управител на МБАЛ „Ардино” ЕООДза срок от три години. 

 ІІ.Възлага на кмета на общината да сключи договор за възлагане на управлението на 

МБАЛ „Ардино” ЕООД с д-р Гюнер Бехчет Осман. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 167 
 На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал.2, т.3 от наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Ардино, 

Общински съвет – Ардино предоставя безвъзмездно ПЕВП-ФИ 75 с обща дължина 1932 метра 

на обща стойност 15 459 лева за подмяна на напорен водопровод от местността „Оваджик” до 

село Еньовче, община Ардино на В и К ООД – Кърджали. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 168 
 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 бивше АПК в с.Боровица актуван с 

акт за частна общинска собственост № 169 от 19.06.2000 г. на наемателя Ренгинар Сали Мурад, 

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 бивше АПК в 

с.Боровица актуван с акт за частна общинска собственост № 169 от 19.06.2000 г. на наемателя 

Кадрие Садула Юсеин, 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 бивше АПК в 

с.Боровица актуван с акт за частна общинска собственост № 169 от 19.06.2000 г. на наемателя 

Гюрсел Мехмед Хайрула, настанен в него по административен ред. 



 4.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 25 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 169 
 1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.16, ал.1 

от НРПУРОИ в община Ардино, Общински съвет – Ардино предоставя за безвъзмездно 

ползване на Агенция за социално подпомагане за срок от 5 години следния недвижим имот, а 

именно: първи етаж от двуетажна масивна сграда, находяща се в гр.Ардино, ул.”Бели брези” № 

29, УПИ І, кв.25 с пл.сн. № 205 и 206 по регулационния план на град Ардино, актуван с акт за 

публична общинска собственост № 75/21.07.1998 г. 

 2.Общински съвет – Ардино упълномощава кмета на общината да сключи договор за 

безвъзмездно ползване с Агенция за социално подпомагане гр.София. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 
==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 170 
 1.Общински съвет – Ардино, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 135, ал. 1, т. 1, чл. 136, чл. 137, ал. 1, т. 7, във 

връзка с чл. 147 от Търговския закон и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, изменя 

решение № 554 от 27.07.2015 год., както следва: Дарява на Министерство на здравеопазването 

помещения в размер на 250 м2 на първо ниво в сградата на МБАЛ „Ардино“ ЕООД за 

реализиране на инвестиционен проект за обновяване и модернизация на сградния фонд на 

ЦСМП – гр. Кърджали, филиал гр. Ардино по ОП „Региони в растеж“; 

 2.Възлага на кмета на община Ардино да издаде заповед за дарение на имота и да 

подпише договор за дарение на имота с Министерство на здравеопазването, както и други 

изискващи се документи. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 

==========  

 

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик: Н.Зюлкерова      /С.Байрям/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


