
  
 

 

 
ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 13 

 ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ НА 29.10.2020 ГОДИНА 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 151 

На основание чл.21, ал.1 т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.66 и чл.67 от ЗМДТ и чл.22 от 

Наредбата на Общинския съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Ардино, Общински съвет – Ардино реши: 

І. Одобрява план-сметката за необходимите приходи и разходи за услугите по  

сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на 

чистотата на територии за обществено ползване за 2021 г., съгласно Приложение №1. 

ІІ.  Всички досегашни размери на таксата за битови отпадъци за услугите 

„Сметосъбиране и сметоизвозване“ и „Чистота на местата за обществено ползване“ за 

жилищните и нежилищните имоти на задължените граждани и предприятия във всички населени 

места на общината, остават в сила и за 2021 година. 

ІII.  На основание чл. 67, ал.2 от ЗМДТ  таксата за битови отпадъци, в частта и за услугата  

„третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации /депа/“ за всички имоти – 

жилищни и нежилищни на задължените граждани и предприятия да се увеличи с 1,0 ‰ /промил/ 

на 1000 за 2021 година, както следва: 

1. За всички жилищни имоти на граждани и предприятия – от 0,5 ‰ на 1000 на 1,5 ‰ 

/промила/ на 1000 върху данъчната оценка на недвижимите имоти. 

2. За нежилищни имоти на гражданите и на лечебните заведения от 0,5 ‰ на 1000 на 1,5 

‰ /промила/ на 1000 върху данъчната оценка на недвижимите имоти, а в град Ардино от 1 ‰ 

/промил/ на 2,0 ‰ /промила/.  

3. За нежилищни имоти на предприятията и на общината от 0,5 ‰ на 1000 на 1,5 ‰ 

/промила/ на 1000 върху данъчната оценка на недвижимите имоти.  

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА“ - 19  

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 152 

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

местната администрация, във връзка с административен договор № BG06RDNP001-7.007-0067-

C01 между Община Ардино и Държавен фонд „Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна 

инфраструктура на територията на община Ардино”, Общински съвет – Ардино одобрява 

изменение и допълнение на одобрената структура на Общинска администрация – Ардино и 

дейностите към нея, 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., изм. с Решение №127 на Общински съвет – Ардино 

от 08.09.2020 г., изм. с Решение №144 на Общински съвет – Ардино от 21.09.2020 т.), и създава 

допълнителна щатна бройка в  Раздел „В.2. Дейност „Сметосъбиране, сметоизвозване и 

поддържане на чистотата“ за длъжността „Изпълнител-надзирател“. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА“ - 24 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 153 

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

факс 45 68; е-mail:obs_ardino@abv.bg 



 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 с Решение №38 от 10.02.2020 

година на Общински съвет-Ардино програма за придобиване, управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост, като включва  в списъка  следния имот: 

1. Промишлена сграда /бивша фурна/ с проектен идентификатор 81596.21.28.1 по КККР  

на с.Чубрика, общ.Ардино, обл.Кърджали, одобрен със Заповед №РД-18-324/02.02.2018 година 

на Изп.директор на АГКК, представляваща едноетажна масивна сграда със застроена площ 91.00 

кв.м./деветдесет и един кв.м./ построена върху държавен поземлен имот от ДПФ, с  

идентификатор 81596.21.28/осем,едно,пет,девет,шест, точка двадесет и едно, точка двадесет и 

осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Чубрика, общ.Ардино, одобрен със 

Заповед №РД-18324/02.02.2018 година на изп.Директор на АГКК, номер по преходен план 

000099, с площ 661 кв.м./шестстотин шестдесет и един кв.м./, с трайно предназначение на 

територията:земеделска, с начин на трайно ползване:складова база.Граници на имота: 

ПИ81596.21.69;ПИ 81596.21.110. Актуван с акт за частна общинска собственост №3631 от 

07.10.2020 година. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА“ - 24 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 154 

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 с Решение №38 от 10.02.2020 

година на Общински съвет-Ардино програма за придобиване, управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост, като включва  в списъка  следния имот: 

1. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III /римско три/ с кадастрален №40 /четиридесет/ от 

квартал 10 /десет/ по ПУП на с.Боровица, общ.Ардино, одобрена със Заповед №555 от 

16.09.1983г., с площ 600.00 кв.м./шестотин кв.м./ , отреден за жилищно строителство. Граници на 

имота: Североизток- УПИ IV с кадастрален №40 от квартал 10; северозапад-улица; югоизток-

неурегулиран терен; югозапад – УПИ II с кадастрален №45 от квартал 10. Аткуван с Акт за 

частна общинска собственост №3629 от 30.09.2020 година. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА“ - 24 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 155 
І. 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 имот, частна общинска собственост, както следва: 

1. Промишлена сграда /бивша фурна/ с проектен идентификатор 81596.21.28.1 по КККР  на 

с.Чубрика, общ.Ардино, обл.Кърджали, одобрен със Заповед №РД-18-324/02.02.2018 година на 

Изп.директор на АГКК, представляваща едноетажна масивна сграда със застроена площ 91.00 

кв.м./деветдесет и един кв.м./ построена върху държавен поземлен имот от ДПФ, с  идентификатор 

81596.21.28/осем,едно,пет,девет,шест, точка двадесет и едно, точка двадесет и осем/ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с.Чубрика, общ.Ардино, одобрен със Заповед №РД-18324/02.02.2018 

година на изп.Директор на АГКК, номер по преходен план 000099, с площ 661 кв.м./шестстотин шестдесет 

и един кв.м./, с трайно предназначение на територията:земеделска, с начин на трайно ползване:складова 

база.Граници на имота: ПИ81596.21.69; ПИ 81596.21.110. Актуван с акт за частна общинска собственост 

№3631 от 07.10.2020 година. 

 

 

IІ.Упълномощава Кмета на Община Ардино да възложи на лицензиран оценител изготвянето на 

оценка за  имота  по т.I . 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА“ - 24 
==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 156 

І. 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 имот, частна общинска собственост, както следва: 

1. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III /римско три/ с кадастрален №40 /четиридесет/ от 

квартал 10 /десет/ по ПУП на с.Боровица, общ.Ардино, одобрена със Заповед №555 от 



16.09.1983г., с площ 600.00 кв.м./шестотин кв.м./ , отреден за жилищно строителство. Граници на 

имота: Североизток- УПИ IV с кадастрален №40 от квартал 10; северозапад-улица; югоизток-

неурегулиран терен; югозапад – УПИ II с кадастрален №45 от квартал 10. Аткуван с Акт за 

частна общинска собственост №3629 от 30.09.2020 година. 

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

изготвянето на оценка за  имота  по т.I . 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА“ - 24 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 157 

I. Общински съвет – град Ардино на основание чл.21, ал.1,  т.8 и ал.2  от ЗМСМА във 

връзка с чл.8, ал.2 и чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост,  приема допълнение към 

 Тарифата за определяне на наемна цена на 1 кв.м. за имоти частна и публична общинска 

собственост съобразно вида, предназначението и местоположението им и по групи наематели 

към  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в 

община Ардино, както следва: 

1.За отдаване под наем на  покрив и /или фасада на съществуваща сграда и в поземлените 

имоти към сградите-общинска собственост в урбанизирани територии за поставяне на 

фотоволтаична централа /фотоволтаични панели/ с мощност до 30 кWp, определя базисна цена, 

месечен наем за 1/един/ кв.м. в размер на 1.10 лв. без ДДС. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА“ - 24 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 158 

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

чл.8 от Глава втора на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от 

общинския поземлен фонд в Община Ардино, открива процедура за провеждане на търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на земя от Общински поземлен фонд на Община Ардино, за срок 

от 10/десет/ години, за ползване по предназначение, както следва:   

Поземлен имот 24788.12.143, област Кърджали, община Ардино, с.Дядовци, м.ЮРКЮШ, вид 

собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 

2142 кв. м, стар номер 012143, първоначална годишна наемна цена 46.48 лв. 

II. Общински съвет – град Ардино, на основание чл.13, НСУЗЗОПФ в Община Ардино, 

упълномощава Кмета на Общината да организира подготовката и провеждането на търга и да 

сключи договор за наем със спечелилия търга участник. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА“ - 24 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 159 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Ардино приема 

актуализиран План за защита при бедствия, съгласно приложението. 

Приложение: План за защита при бедствия. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 24, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик: Н.Зюлкерова      /М.Джила/ 
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