
  
 

ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 17 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ НА 

17.02.2021 ГОДИНА 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   №  188 

 Общински съвет – Ардино актуализира на състава на Постоянните комисии към 

Общински съвет, както следва: 

 1.Постоянна комисия по етика, законност, обществен ред и контрол на решенията на 

Общински съвет – Председател: Бюлбюл Рамадан Юмер. 

 2.Постоянна комисия по младежки дейности, спорт и туризъм – Член: Бюлбюл Рамадан 

Юмер. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 189 

На основание чл.52, ал.1 и чл. 21, ал. 1, т.6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, 

чл.94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона 

за държавния бюджет на Република България за 2021г., ПМС № 408/23.12.2020г. за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 година и Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община 

Ардино, Общински съвет – Ардино, реши: 

1.  Приема бюджета на община Ардино за 2021 г. както следва: 

 1.1. По приходите в размер на 13 342 573 лв., в т.ч. за ДД – 7 706 953 лв. и МД – 5 635 620 

лв., съгласно Приложения № 1 и 3. 

 1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 706 953 лв. 

 в т.ч. : 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 7 120 002 лв.; 

 1.1.1.2. Преходен остатък от държавни дейности от 2020 г. в размер на 586 951 лв,  

разпределен по дейности, съгласно Приложение № 2. 

 1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 635 620 лв.,   

 в т.ч.: 

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

факс 45 68; е-mail:obs_ardino@abv.bg 



 1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 678 000 лв.; 

 1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  1 077 000 лв.; 

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 1 480 000 лв.; 

 1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 586 300 лв. 

 1.1.2.5. За зимно поддържане и снегопочистване - в размер на 396 800 лв. 

 1.1.2.6. Преходен остатък от местни дейности от 2020 г. в размер на 573 884 лв., 

разпределен по дейности (съгласно Приложение № 4), в това число: с целеви характер  573 884 

лв., от тях  КР               400 282 лв. 

 1.1.2.7. Предоставен трансфер – съфинансиране по проект Красива България  - -85 000 лв. 

1.1.2.8. Временни безлихвени заеми – 205 829 лв. 

 1.1.2.9. Временна финансова помощ    -  55 000 лв. 

 1.1.2.10. Друго финансиране – Отчисления по ЗУО - -141 885 лв. 

 1.2. По разходите в размер на 13 297 248 лв. разпределени по функции, групи, дейности 

и параграфи, съгласно Приложения № 2 и 4,    

в т.ч.  

 1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 7 706 953 лв., в т.ч.  

1.2.1.1. за капиталови разходи – 55 000 лв. 

1.2.1.2. за финансиране на поети ангажименти за осигуряване на устойчивост по проекти 

(„Обучения и заетост на територията на МИГ Ардино – Джебел“, проект „Социални грижи в 

домашна среда за лица от уязвими групи в община Ардино чрез СНЦ "МИГ Ардино-Джебел“ и 

други проекти по процедура „Обучения и заетост“) със средства от преходния остатък от 

държавни дейности от 2020г. – 65 000лв; 

 1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със 

средства от собствени приходи и от изравнителната субсидия в размер на 150 000 лв. 

 1.2.3. За местни дейности в размер на 5 635 620 лв., в т.ч. 2 178 470 лв. за капиталови 

разходи 

 1.3 Приема Програма за капиталовите разходи за 2021 година в размер на 8 047 552 лв., 

от които 2 233 470 лв. финансирани със бюджетни средства и финансирани със средства от ЕС в 

размер на   5 814 082 лв.,  съгласно Приложение № 5, като:  

 1.3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер 

на         1 586 300лв.; 

 1.3.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления 

от продажба на общински нефинансови активи и други местни приходи в размер на 471 500 лв. 

и съфинансиране по проект Красива България в размер на 85 000 лв. 

           1.4. Приема числеността на персонала и разпределението на плановите разходи за 

работни заплати през 2021г., без звената прилагащи системата на делегирани бюджети, 

съгласно Приложение № 6. 



1.5. Утвърждава разчета за целеви разходи и субсидии, както следва: 

1.5.1. Членски внос – 15 000лв.; 

1.5.2. За поддържане договорните взаимоотношения с побратимените общини 

Нилюфер-Бурса, Къркларели и Картал – Истанбул, Република Турция –20 000 лв.; 

1.5.3. Помощи по решение на Общински съвет – 7 000 лв., в т.ч.  

1.5.3.1. За подпомагане на даровити ученици и студенти – 2 000 лв. 

1.5.3.2. Помощи за погребения (превоз, дъски, ковчег) – 2000 лв. 

 - индивидуален размер на помощта – 40лв., която се изплаща срещу представени препис-

извлечение от смъртен акт, разходооправдателен документ за извършен разход, служебна 

бележка от съответното кметство, че не е предоставена друга помощ във връзка с погребението 

и удостоверение, че лицето е социално слабо и няма близки и роднини. 

1.5.4. Културни празници от общински характер  - 25 000 лв. 

1.5.5. Вестник “Ардински глас”  -  10 000 лв. 

1.5.6. Подпомагане на издателска дейност – 3 000 лв. 

1.5.7. Финансиране на участия от регионален и национален характер – 7 000 лв. 

1.5.8. Финансиране на Общинска учителска спартакиада – 1 000 лв. 

1.5.9. Субсидии за: 

1.5.9.1. читалища – 321 552 лв.; 

1.5.9.2. спортни клубове – 32 000лв.; 

1.5.9.3. организации с нестопанска цел – ТД „Бели брези“ – 2 000 лв. 

1.5.10. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия, свързани 

с предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 1.5.9 

1.6. Приема следните лимити за разходи:  

 1.6.1. Социално-битови в размер до 3 % върху плановите средства за работна заплата на 

заетите по трудови правоотношения; 

 1.6.2. За представителни цели – 18 600 лв., в т.ч. 

 1.6.2.1. за кмета на общината  - 12 400 лв.; 

 1.6.2.2. за председателя на Общинския съвет – 6 200 лв.  

 1.7. Утвърждава поименен списък на лицата, заети във функция „Образование“, които 

имат право на транспортни разходи в размер на 100 % от стойността на действителните разходи, 

съгласно Приложения № 7. 

2. Определя максималния размер на дълга, както следва: 

2.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2021г. – 5 млн. лв.; 

2.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2021г. – 164 290 лв. 



2.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2021г. – 

1 млн. лв.  

3. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2021 година в размер до 12 млн. лв., като налични към края на годината не 

повече от   1 689 х. лв. 

4. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2021 година в размер до 20 000 х. лв, като наличните към края на годината поети 

ангажименти за разходи не могат да надвишават   5 629 х. лв. 

5. Определя размера на просрочените задължения от 2020 година, които да бъдат 

разплатени от бюджета за 2021 година в размер на 182 186 лв. и размера на просрочените 

вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2021 година в размер на 2 967 лв. 

5.1. Приема план – график за обслужване на просрочените задължения за 2020 година, 

съгласно Приложение № 8. 

6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в 

размер на 6 549 334 лв., съгласно Приложение № 9.   

7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за  

2021г. и прогнозни показатели за периода 2022г. и 2023 г. 

8. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община 

Ардино, съгласно Приложение № 10. 

9. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

9.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за 

разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при 

условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 

просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

9.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

10. Възлага на кмета: 

10.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

10.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението; 

10.3. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите 

и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителя/донора и 

с размера на преизпълнението на местните приходи да актуализира разходите в зависимост от 

потребностите. 

10.4. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при 

нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната 

Система за финансово управление и контрол 



10.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 

отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на 

МФ. 

11. Упълномощава кмета: 

11.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо 

финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие 

че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности, и се 

спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя 

предназначението на средствата в края на годината. 

11.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

11.3. Да ползва временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 

общинския бюджет и набирателни сметки на общината за авансово финансиране на плащания 

по проекти до възстановяването им от Управляващия орган. 

11.4. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския 

съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на 

годишните цели на общината за изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината. 

12. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет 

да докладват ежемесечно за направените вътрешни компенсирани промени по бюджетите им. 

 13. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно 

Приложение № 11. 

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „ЗА“ – 22 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 190 

 Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация преобразува една щатна бройка  в раздел Б.3. 

„Център за обществена подкрепа“ от „Педагог – логопед“ на специалист „Психолог“, без да 

променя общата численост на структурата. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 191 

Общински съвет – град Ардино на основание чл.21, ал.1, т.5 от  Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 16 от Постановление № 67 на 

Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, както и чл. 

31, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските 

1. Отменя Решение № 22/18.12.2019г. на Общински съвет – Ардино. 



2. Определя нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на 

общината и кметовете на населени места на територията на община Ардино, считано от 

01.01.2021г., както следва: 

- Кмет на община – 2 800 лева 

-  Кмет на кметство Башево – 1060 лева 

-  Кмет на кметство Боровица – 1120 лева 

-  Кмет на кметство Богатино  – 1000 лева 

-  Кмет на кметство Брезен  – 1000 лева 

-  Кмет на кметство Бял извор  – 1 230 лева 

-  Кмет на кметство Горно Прахово  – 1 120 лева 

-  Кмет на кметство Гърбище  – 1000 лева 

-  Кмет на кметство Долно Прахово  – 1060 лева 

-  Кмет на кметство Жълтуша  – 1000 лева 

-  Кмет на кметство Ленище  – 1000 лева 

-  Кмет на кметство Млечино  – 1060 лева 

-  Кмет на кметство Падина  – 1 120 лева 

-  Кмет на кметство Правдолюб  – 1060 лева 

-  Кмет на кметство Светулка  – 1060 лева 

-  Кмет на кметство Синчец  – 1000 лева 

-  Кмет на кметство Хромица  – 900 лева 

-  Кмет на кметство Чернигово  – 1060 лева 

-  Кмет на кметство Чубрика  –1060 лева 

-  Кмет на кметство Ябълковец  – 1060 лева 

3. Възлага на кмета на общината да утвърди ново поименно щатно разписание, съгласно 

новите размери на основните месечни възнаграждения на кметовете в община Ардино. 

4. Определя годишен платен отпуск на кметовете в община Ардино в размер на 30 дни, 

съгласно чл. 31, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 192 

І. Общински съвет – Ардино приема изменение и допълнение на Наредба за определяне 

и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино, както 

следва: 



В РАЗДЕЛ В Такси за ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, 

лагери, общежития и други общински социални услуги и културни дейност1. Допълва се чл. 43, 

ал. 2  и се изменя, както следва:  

Чл. 43, ал.1. За ползване на детски ясли и детски градини, се събират от родителите или 

настойниците месечни такси в следните размери: 

 Целодневни:           
Задължителна постоянна месечна такса при посещение на детски ясли и детски градини най – 

малко един ден от месеца  - 5.00 лв.                                  

Такса за посещение на ден                             - 2.00 лв. 

 Полудневни                     -25.00 лв. 
ал. 2. /изм. с Решение №176 от 09.12.2020 г. на Общински съвет – Ардино/ Освобождават 

се от такси в детските градини родителите или настойниците на децата, които подлежат на 

задължителна предучилищна подготовка три години преди постъпването им в първи клас. 

 Не заплащат такса за хранене родителите или настойниците на деца в 

задължително предучилищно образование в детските градини за периода 

на учебно време, а именно от 01 септември до 31 май. 

 Родителите или настойниците на деца в задължително предучилищно 

образование в детските градини заплащат такса за хранене в размер на 2.00 

лв. на присъствен ден за периода от 01 юни до 31 август включително. 
ал. 3. В подготвителните групи в ДГ, където е осигурено, подпомагане храненето на 

децата подлежащи на задължителна предучилищна подготовка съгласно ЗДБРБ в изпълнение 

на ПМС за приемане на стандарти на делегираните от държавата дейности с натурални и 

стойностни показатели, родителите или настойниците на децата заплащат стойността на 

храната, в размер на 1.60 лв. за присъствен ден. 

ал. 4. В подготвителните групи в ДГ, където не е осигурено, подпомагане храненето на 

децата подлежащи на задължителна предучилищна подготовка съгласно ЗДБРБ в изпълнение 

на ПМС за приемане на стандарти на делегираните от държавата дейности с натурални и 

стойностни показатели, родителите или настойниците на децата заплащат стойността на 

храната, в размер на 2.00 лв. за присъствен ден. 

 В полудневни подготвителните групи, където не е осигурено, подпомагане 

храненето на децата подлежащи на задължителна предучилищна подготовка 

съгласно ЗДБРБ в изпълнение на ПМС за приемане на стандарти на делегираните 

от държавата дейности с натурални и стойностни показатели, родителите или 

настойниците на децата заплащат стойността на закуската, в размер на 0.50 лв. за 

присъствен ден. 
ал. 5. В подготвителните/полудневни/ групи, където не е въведена Програмата, 

родителите и настойниците заплащат част от стойността на купона, както следва: 

а/обща стойност на купона за закуска – 0,50 лв., от тях платени от: 

-родителите или настойниците на децата – 0,40 лв.; 

-от бюджета на общината – 0,10 лв./за поевтиняване на храната/. 

Чл. 44.  ал. 1. Не се заплаща такса за: 

1.Деца, чиито родители са лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто; 



2.Деца на неизвестни родители; 

3.Децата на загинали при производствени аварии или природни бедствия; 

4.Децата на загинали в изпълнение на служебен дълг; 

5.Третото и следващо дете на многодетни родители; 

6.Деца с увреждания, освидетелствани с решение на ТЕЛК/НЕЛК. 

ал. 2. При отсъствие на децата, такса не се заплаща за времето, през което те са 

отсъствали, при условие, че родителите предварително са уведомили директора на детското 

заведение; 

Чл. 45.  Таксата се заплаща с 50 на сто намаление за: 

1.Сираци или за деца с един родител; 

2.За деца, чиито родители са редовни студенти;  

3.За второ дете в същото детско заведение. 

Тази Наредба влиза в сила от 01.02.2021 г. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 193 

I. Общински съвет – град Ардино, на основание  чл.21, ал.1, т.7  и  чл.21, ал.2 от  Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, създава  нов  член 55,  буква „а“  в 

Раздел V , буква „Д“  - Такси за административни услуги в Наредба за определянето и 

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

определя  такси за услуги за извършване на таксиметров превоз на пътници, като запазва 

досегашния размер на таксите събирани от ИА“АА“/Изпълнителна агенция Автомобилна 

администрация/, съгласно чл.100, ал.1 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения, одобрена с ПМС №81 

от 10.05.2000 г., със следното съдържание и цени на услуги: 

Чл. 55 „а“. За извършване на таксиметров превоз на пътници се заплащат следните такси 

: 

1.Издаване на Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на 

пътници – еднократна такса – 100,00 лв. 

2.За включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация 

за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство – 

еднократна такса – 10,00 лв. Таксата важи за едно превозно средство.  

3.Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници – 

еднократна такса – 30,00 лв. Таксата важи за едно превозно средство. 

4.Издаване на комплект стикери към разрешение за таксиметрова дейност– 25,00 лв. 

Таксата важи за едно превозно средство. 



5.За издаване на дубликат на удостоверение за регистрация и разрешение за 

таксиметров превоз на пътници – еднократна такса – 10,00лв. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 194 

I. Общински съвет – град Ардино на основание чл.21, ал.1,  т.12  от ЗМСМА във връзка с 

чл. 8, ал.9 от Закона за общинската собственост приема годишната програма за придобиване, 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 година. 

  Приложение № 1 – придобиване на имоти; 

  Приложение № 2 – управление и разпореждане с имоти - сгради   и   УПИ; 

 Приложение №3 - управление и разпореждане с имоти - земи от общинския поземлен фонд. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 195 

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 №1/едно/, находящ се в урбанизираната 

територия на село Горно Прахово, мах.“Третак“, общ. Ардино, област Кърджали, допълнен със 

Заповед №849 от 14.10.2020година, с площ 592.00 кв. м. /петстотин деветдесет два квадратни 

метра/ ведно с построената върху него едноетажна масивна обществена сграда /бивша детска 

градина/ със застроена площ 62.00 кв. м. /шестдесет и два кв. м./ Граници на имота: изток- 

урбанизирана територия-път на община Ардино: запад-ПИ 16910.1.800 по КККР на землището 

на село Горно Прахово-нива на наследниците на Мустафа Юсеинов Ахмедов; север-

урбанизирана територия-имот на Община Ардино; Юг-урбанизирана територия – път на Община 

Ардино. Актуван с акт за частна общинска собственост №3653 от 06.11.2020 година.  

Първоначална тръжна цена  3 240.00лв. /Три хиляди двеста и четиридесет 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   № 196 

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. Селскостопанска сграда с проектен идентификатор 80176.1.327.1 /осем, нула, едно, 

седем, шест, точка, едно, точка, три, две, седем, точка, едно /по КККР на с. Боровица, общ. 

Ардино, обл. Кърджали, одобрен със Заповед№РД-18-543-/23.02.2018 година на Изп. директор 

на АГКК, представляваща едноетажна масивна сграда със застроена площ 139.00/стро тридесет 

и девет кв.м./, построена върху поземлен имот  с идентификатор 80176.1.327 /осем, нула, едно, 

седем, шест, точка, едно, точка, три, две, седем/ по кадастрална карта и кадастрални регистри 

на село Боровица, община Ардино, одобрена със Заповед №РД-18-543-/23.02.2018 година на 

Изп. директор на АГКК, с площ 599.630 кв.м./петстотин деветдесет девет хилядни шестстотин и 

тридесет квадратни метра/, вид собственост: публична общинска, с трайно предназначение на 

територията: земеделска. Граници на имота: ПИ801176.1.327. Актуван с Акт за частна общинска 

собственост №3738 от 18.01.2021 година. 

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

изготвянето на оценка за  имота  по т.I . 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 197 

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

чл.14, ал.1  от ЗОС и чл.21  от НРПУРОИ  в Община Ардино, открива процедура за провеждане на 

търг с явно  наддаване за отдаване под наем на част от имот частна  общинска собственост, както 

следва:   

1.Общинско нежилищно помещение №7, 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 24.00 кв.м., с предназначение: за развиване на търговска дейност, за срок 

от 3 /три/ години,  първоначална месечна наемна цена - 96.00лв., 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 27 общински съветници, от които „ЗА“ - 27 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 198 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.17, ал.3 и чл.27, ал.3 от НРПУРОИ в община 

Ардино, Общински съвет – Ардино дава съгласие за удължаване срока  Договор№2,3,4 / 

11.02.2013год. за наем на общински нежилищни помещения за срок от една  година, считано от 

01.03.2021 год. до 28.02.2022 год. , както следва:  

-с.Ленище – 15.00 кв.м., част от имот, частна общинска собственост, актуван с Акт за 

частна общинска собственост №83 от 11.09.1998год.;  

-с.Боровица – 16.00 кв.м., част от имот, публична общинска собственост, актуван с Акт за 

публична общинска собственост №203 от 04.11.2002год.; 

-с.Горно Прахово – 21.00 кв.м., част от имот, публична общинска собственост, актуван с 

Акт за публична общинска собственост №94 от 13.11.1998год., с предназначение: за развиване 



на стопанска дейност, с наемател „Български пощи „ЕАД, при месечна наемна цена : 87.17лв., с 

ДДС. 

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

към договорите за наем. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 199 

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 Договори за наем на 

общински нежилищни помещения за срок от една /1/ година, на наематели, както следва:  

- Договор №6/26.02.2018год. за наем на общинско нежилищно помещение – Търговско 

помещение №2-а, находящо се на първи етаж в сградата на Общинска автогара - Ардино, част от 

имот частна общинска собственост /Акт №1074 от 30.05.2012г./, с площ 12.00кв.м., с наемател 

Еркан Сабри Якуб, с предназначение: за развиване на търговска дейност., месечна наемна цена: 

47.99 /четиридесет и седем лева и деветдесет и девет стотинки/, с ДДС, считано от 01.03.2021г. 

до 28.02.2022 година. 

- Договор №9/26.02.2018год. за наем на общинско нежилищно помещение – Търговско 

помещение №2-б, находящо се на първи етаж в сградата на Общинска автогара - Ардино, част 

от имот частна общинска собственост /Акт №1074 от 30.05.2012г./, с площ 12.00кв.м., с наемател 

Азис Хазим Халибрям, с предназначение: за развиване на търговска дейност., месечна наемна 

цена: 47.99/четиридесет и седем лева и деветдесет и девет стотинки/, с ДДС, считано от 

01.03.2021г. до 28.02.2022 година. 

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

към договорите за наем. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 200 

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 

ползване по предназначение, както следва:   

1. Поземлен имот 68240.5.32, област Кърджали, община Ардино, с. Сполука, м. ЕВ АЛТЪ, 

вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, площ 

6997 кв. м, стар номер 000036, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-593/28.02.2018 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, за срок от 10/десет/ години, първоначална годишна наемна 

цена 151.83 лв. 

2. Поземлен имот 68240.5.26, област Кърджали, община Ардино, с. Сполука, м. ЕВ АЛТЪ, 

вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, площ 

2029 кв. м, стар номер 000029, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-593/28.02.2018 г. на 



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, за срок от 10/десет/ години, първоначална годишна наемна 

цена 44.03 лв. 

3. Поземлен имот 68240.5.17, област Кърджали, община Ардино, с. Сполука, м. ЕВ АЛТЪ, 

вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, площ 

7974 кв. м, стар номер 000020, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-593/28.02.2018 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, за срок от 10/десет/ години, първоначална годишна наемна 

цена 173.04 лв. 

4. Поземлен имот 68240.5.24, област Кърджали, община Ардино, с. Сполука, м. ДЖАМИ 

ЯНЪ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, 

площ 512 кв. м, стар номер 000027, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-593/28.02.2018 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, за срок от 10/десет/ години, първоначална годишна наемна 

цена 11.11 лв. 

5. Поземлен имот 00607.11.883, област Кърджали, община Ардино, гр. Ардино, м. ДЮЗ 

ТАРЛА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, площ 

3278 кв. м, стар номер 011883, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-305/02.02.2018 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, за срок от 2/две/ години, първоначална годишна наемна 

цена 71.13 лв. 

6. Поземлен имот 00607.11.875, област Кърджали, община Ардино, гр. Ардино, м. 

ЧЕШМЕ АЛТЪ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, площ 2010 

кв. м, стар номер 011875, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-305/02.02.2018 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, за срок от 2/две/ години, първоначална годишна наемна 

цена 43.62 лв. 

7. Поземлен имот 81596.21.93, област Кърджали, община Ардино, с. Чубрика, м. ЧЬОКЕК 

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

Нива, площ 755 кв. м, стар номер 000583, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-324/02.02.2018 

г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, за срок от 10 /десет/ години, първоначална годишна 

наемна цена 16.38 лв. 

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

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

да сключи договори за наем със спечелилите търга участници. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 201 

 На основание чл.21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА , чл.25 ал.3 т.1 и т. 3 , ал.4 , ал. 5 и ал. 6 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, дава предварително съгласие, за 

промяна на предназначението и за учредяване на право на строеж върху имот – публична 

общинска собственост, с начин на трайно ползване „пасище, мера”, Общински съвет – Ардино 

реши: 

  1.Изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на Поземлен 

имот 00607.11.981, област Кърджали, община Ардино, гр. Ардино, м. МУТАЗА ЙЕРИ, вид собств. 

Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Пасище, площ 5723 кв.м. и 

Поземлен имот 00607.11.39, област Кърджали, община Ардино, гр. Ардино, м. ЙОЛ БАШЪ, вид 



собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Пасище, площ 2700 кв.м. от 

„земеделска земя“ с НТП „пасище“ в урбанизираната територия с конкретно предназначение 

„гробищен парк“; 

 2. Предварителното съгласие по т.1  е със срок на валидност две години; 

 3. Възлага на кмета на общината да се изготвят и внесат необходимите документи за 

промяна на предназначението на имотите  описани в т.1 от настоящото решение. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 202 

 На основание чл.21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА , чл.25 ал.3 т.1  и т.3,ал.4 , ал. 5 и ал. 6 от Закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи, дава предварително съгласие, за промяна 

на предназначението и за учредяване на право на строеж върху имот – публична общинска 

собственост, с начин на трайно ползване „пасище, мера”, Общински съвет – Ардино реши: 

 1.Изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на Поземлен 

имот 24788.12.524, област Кърджали, община Ардино, с. Дядовци, м. КУЛЯ ЯНЪ, вид собств. 

Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 3335 кв. м, стар 

номер 012524 от „земеделска земя“ с НТП „пасище“ в урбанизираната територия с конкретно 

предназначение „за обществено обслужване“; 

 2. Предварителното съгласие по т.1  е със срок на валидност две години; 

 3. Възлага на кмета на общината да се изготвят и внесат необходимите документи за 

промяна на предназначението на имота  описан в т.1 от настоящото решение. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 203 

 

На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 от Закон за автомобилните превози, 

във връзка с чл.16в, ал.1 от Наредба №2/ 15.03.2002г. на МТС за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с 

автобуси, Общински съвет-Ардино реши: 

I. Дава съгласие да се проведе процедура по Закона за обществените поръчки за 

възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Общинска 

транспортна схема, както следва: 

1.Автобусна линия-  Долно Прахово- Търна с час на тръгване от с. Долно Прахово 06.40 ч.  

и час на тръгване от с. Търна  07.00ч. Изпълнява се целогодишно и ежедневно. 

2.Автобусна линия-  Долно Прахово - Търна с час на тръгване от  с. Долно Прахово 18.20ч.  

и час на тръгване от с. Търна  18.40ч. Изпълнява се целогодишно и ежедневно. 

ІІ. В съответствие с чл.2 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. на МТС и чл.10, ал.1 от ЗОП в 

процедурата могат да участват физически и юридически лица, регистрирани като търговци, както 



и техни обединения, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на 

територията на Република България или лиценз на Общността и други документи, които се 

изискват от Закона за автомобилните превози и приложимите подзаконови нормативни актове, 

както и от ЗОП. 

ІІІ. С настоящето решение Общинският съвет делегира изпълнението на своите функции 

на Кмета на община Ардино като го оправомощава да предприеме, всички правни и фактически 

действия по провеждането на процедурата, по реда на ЗОП, както и  сключване на договор с 

определените за изпълнители  кандидати. 

Приложение: 1. Маршрутни разписания - 2 бр. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 204 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.59, ал.1  от Закона за физическото 

възпитание и спорта,  Общински съвет Ардино приема Програма и Календар за спорта в община 

Ардино през 2021 г. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 205 

Общински съвет – Ардино на основание на чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 98, ал.12 от Конституцията на 

Република България и въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в докладната записка 

изразява положително становище за опрощаване на 100% на дължими държавни вземания от 

лицето Сабри Ахмед Хаджиали, което да бъде изпратено до Администрацията на Президента на 

Република България. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 206 

Общински съвет – Ардино приема Доклад за състоянието на системите за финансово 

управление и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и 

контрол на МБАЛ „Ардино“ ЕООД гр.Ардино. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №207 

Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 от ЗОС във 

връзка с чл.3, ал.1 от НРПУРОИ на Община Ардино обявява за частна общинска собственост 

следния недвижим имот: 



 Едноетажна полумасивна сграда с приземен етаж – бивше кметство  и ФЗП, актувана с 

Акт за публична общинска собственост №86 от 07.10.1998 година, със застроена площ – 65.00 

кв.м., построена върху урегулиран поземлен имот /УПИ/ V с планоснимачен №26 от квартал 9 по 

регулационния план на село Кроячево, одобрен със Заповед №499 от 15.11.1988 година, с площ 

на парцела по акт 1 000 кв.м. 

Приложение:   

- Скица на имота. 

- Акт за публична общинска собственост №86 от 07.10.1998 година. 
Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „ЗА“ – 27 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 208 

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 в 

жилищен имот в Ардино, ул. „Бели брези“ №35, ет.2, ап.4,  актуван с акт за частна общинска 

собственост №59 от 01.06.1998 г., на наемателя Нуритдин Фахриев Хасанов, настанен 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 имотите, след което да издаде заповед за прехвърляне на правото на 

собственост и да сключи договорите за покупко- продажба. 
Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „ЗА“ – 27 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 209 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Ардино приема План за работата 

на Общински съвет – Ардино за 2021 година. 

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

==========  

 

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  Протоколчик: Н.Зюлкерова     /С.Байрям/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


