
ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 12 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ НА 28.12.2016 ГОДИНА 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 190 

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

решението на кмета на община Ардино, област Кърджали за кандидатстване и подаване 

на проектно предложение по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетни оси – 

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура 

„Развитие на социалното предприемачество” – BG05М9ОР001-2.006, /Социално 

включване на лица от уязвими групи в община Ардино чрез социално 

предприемачество.” 

 2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, предоставя за нуждите на проекта 

помещения, сградата представляваща общинска собственост        ( Бивше БКС ) – 

столова и сервизни помещения за оборудване на работни места, с ремонт и адаптиране 

за хора с увреждания за срока за изпълнение на проекта. 

 3.Упълномощава кмета на община Ардино, да внесе изискващите се документи 

за кандидатстване от името на общината и социалното предприятие „Център за услуги 

в домашна среда в Община Ардино“. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 191 

 1.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, Общински съвет - 

Ардино изменя решение № 170 от 26.09.2016 година, както следва: 

 -Разрешава на МБАЛ „Ардино“ ЕООД да предостави на Министерство на 

здравеопазването помещенията в размер на 227 м2 застроена площ на първо ниво от 

сградата на МБАЛ „Ардино“ ЕООД за безвъзмездно ползване за срок от 10 години. 

 Помещенията, предоставени за безвъзмездно ползване да бъдат извадени от 

капитала на МБАЛ „Ардино“ ЕООД. 

 2.Собственикът упълномощава от свое име ползвателя да съгласува проекти с 

институции, свързани с извършване на ремонтни дейности с цел подобряване на имота. 

Ползвателя има право да извършва подобрения на имота за своя сметка, включващи и 

вътрешни преустройства и намеса върху общи сградни инсталации и комуникации, 

свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обектите на техническата 

инфраструктура. 

 3.Упълномощава управителя на МБАЛ „Ардино“ ЕООД да организира 

изповядването на сделката пред нотариус, както и да подготви изискващите се 

документи. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 192 

 I.  На основание чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл.37, ал. 1 от 

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

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

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

актуализирания план на бюджета на община Ардино за 2016 година, а именно: 

 1. Актуализира плана на приходите за местни дейности, както следва: 

 - в частта на данъчните приходи от 371 000 лв. на 431 000лв. 



- в частта на неданъчните приходи от 1 047 000лв. на 1 259 000лв.  

Завишението е във връзка с преизпълнението на първоначалния план по 

бюджета от данък върху превозните средства и данък при придобиване на имущество 

по дарения и възмезден начинна, а в частта на неданъчните приходи – приходите от 

наем на имущество и на земеделски земи  и приходите от продажба на нефинансови 

активи. 

2. Актуализира плана на разходите за местни дейности, както следва: 

- за издръжка в дейност «Общинска администрация» – от  590 000 лв.  на 680 000 

лв.; 

- за трудови разходи в дейност «Общински съвет»    от  80 000 лв.  на 90 000 лв.; 

- за издръжка във функция «Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната среда» - от  250 759 лв.   на 420 759 лв., в 

т.ч. в дейност «Чистота»  - от  31 050 лв.   на 111 050 лв.; 

- за издръжка във функция  «Почивно дело, култура, религиозни дейности» - от 

28 000 лв. на 30 000 лв. 

3. Дава съгласие неусвоените средства в края на годината в делегираните от 

държавата дейности (след разплащане на наличните задължения и при условие, че в 

същите дейности няма неразплатени задължения), представляващи преходен остатък за 

2016г., да бъдат предоставени под формата на временен безлихвен заем за финасиране 

на разходи в местните дейности. 

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

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

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

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

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

бюджета на община Ардино, Общински съвет – Ардино одобрява компенсирани 

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

година, а именно: 

№ 
 по 
ред 

Наименование на обекта  и 
 източник на финансиране БИЛО СТАВА 

I. 
 

 
Целева субсидия за капиталови разходи  
  1935000.00 1935000.00 

1 МП Червена скала - мах.Скритна  6237.53  6237.53 

2 МП Падина – мах. Байчево 11709.40 11709.40 

3 МП Ябълковец - Горна махала 16017.62 16017.62 

4 МП Седларци - Жълтуша  3271.77  3271.77 

5 МП Светулка - мах. "Халилходжалар" 12991.36 12991.36 

6 МП Правдолюб - мах. "Джелиллер"  28392.30  28392.30 

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

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

9 МП Бял извор - Диамандово  19702.98  19702.98 

10 МП Бранево-Дуранлар-Млечино  25623.79  25623.79 

11 МП Боровица - Вражалци 17903.21 17903.21 

12 МП Брезен - Баевци 17797.87 17797.87 



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

14 МП Падина - мах. Узуновска 28497.22 28492.20 

15 МП Русалско - Терзилер 15000.00 19200.00 

16 МП Млечино - Карабаш 17903.21 17903.21 

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

18 МП Дедино - Мировец 19339.20 19339.20 

19 МП Чубрика - мах. Чолаклар 13349.92 13349.92 

20 МП Гърбище - мах.Почивало 19213.80 19213.80 

21 МП Ябълковец - мах.Калинка 17797.87 17797.87 

22 МП Ардино - Правдолюб 27171.95 27171.95 

23 МП Ардино - Дяволски мост 37299.48 37299.48 

24 МП Ардино - кв. Ведрина  6646.86  6646.86 

25 МП Кроячево - Синанлар  13601.29  13601.29 

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

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

28 Изграждане на подпорна стена в с.Богатино 16799.09 16799.09 

29 Изграждане на водосток в с.Хромица 18216.00 18216.00 

30 Ремонт на ч-ще с.Ябълковец  18747.23 18747.23 

31 Аварийно възстановителни работи в с.Горно Прахово  14254.85  14254.85 

32 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в 
с.Горно Прахово 22491.41 22492.41 

33 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в 
с.Жълтуша 27432.77 27432.77 

34 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в 
гр.Ардино 27171.95 27171.95 

35 Ремонт на сградата на Общинска администрация  14876.52  14876.52 

36 Автогара гр.Ардино  200000.00 200000.00 

37 Съфинансиране НДЕФ 42753.67 42753.67 

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

39 ППР 30948.69 26752.71 

40 Вътрешна водопроводна мрежа на с.Млечино 600000.00 600000.00 

41 
Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени 
места в общината 420000.00 420000.00 

II. 
 
 

 
Постъпления от продажба на  
нефинансови активи 
 440000.00 440000.00 

1 
Съфинансиране на обект "Изграждане на мост на 
Коджадере", с.Хромица 0.00 720.00 

2 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа по 
населени места  301520.80  300623.99 

3 Ремонт на обредни домове  20000.00  22931.25 



4 Частична подмяна на водопровод в гр.Ардино 20000.00 0.00 

5 
Подмяна на парапет по стени в двора на община 
Ардино 25000.00 22068.75 

6 Ремонт на медицински кабинет в с.Боровица 10000.00 12303.59 

7 Ремонт на медицински кабинет в с.Млечино 10000.00 10000.00 

8 Ремонт на медицински кабинет в с.Чубрика 10000.00 10671.46 

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

21979.20 24655.20 

10 ППР 21500.00 36025.76 

III. 
 

 
Капиталови помощи от НДЕФ 
 

242270.82 242270.82 

 

"Намаляване на емисиите парникови газове чрез 
внедрявяне на мерки за енергийна ефективност в 
административната сграда на община Ардино" 

242270.82 242270.82 

IV. 
 

 
От преходен остатък в делегирани от държавата 
дейности 
 70400.00 62204.00 

1 

Закупуване на високопроходим автомобил за 
придвижване при зимни условия и бедствени 
ситуации 15000.00 14471.00 

2 Закупуване на лек автомобил за нуждите на ЦОП 39000.00 39000.00 

3 
Закупуване на компютри за нуждите на здравните 
 кабинети по училища и МКБППМН 16400.00 8733.00 

V. 
 

 
Финансиране от Други Международни Програми 
(ДМП) 
 441235.00 441235.00 

1 

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

2  

Енергийна ефективност в сградата на МБАЛ "Ардино"  
 
 187760.00 187760.00 

VI. 
 

 
Програма за развитие на селските  райони 
 240542.41 240542.41 

1 

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

2 

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

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



VII. 
 
Финансиране от Други средства от ЕС (ДЕС) 0.00 98523.98 

1 Изграждане на мост на Коджадере", с.Хромица 0.00 24000.00 

2 
Аварийно-възстановителни работи на долен скат от 
път в с.Китница-Горна махала 0.00 74523.98 

  ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 3367719.82 3458047.80 

 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 21. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 193 

 І. Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,, изменя и допълва Наредбата на Общинския 

съвет за определяне размера на местните данъци в следния вид:  

     1. Чл.41, ал.1  се изменя и придобива следния вид:         

                                                                     БИЛО                                  СТАВА             т.1                        

до  37 Kw            0.45 лв. за 1 Kw                  0.50 лв. за 1 Kw т.2    от 37 Kw   до   55 Kw            

0.55 лв. за 1 Kw                  0.60 лв. за 1 Kw 

т.3    от 55 Kw   до   74 Kw            0.65 лв. за 1 Kw                  0.70 лв. за 1 Kw 

т.4    от 74 Kw   до 110 Kw            1.32 лв. за 1 Kw                  1.40 лв. за 1 Kw 

т.5                   над 110 Kw            1.45 лв. за 1 Kw                    1.50 лв. за 1 Kw 

 ІІ. Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация изменя и допълва Наредбата на Общинския 

съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги : 

 1. Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл.62, чл.63 и чл.67 от ЗМДТ и 

чл.64 от ЗУО (Закон за управление на отпадъците) определя такса за битови отпадъци, 

дължима през 2017 година, както следва: 

1.1.За недвижими имоти на територията на община Ардино по видове услуги. 

Приложение към чл.22 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги 

 

              При подадена декларация по 

  
Когато не може да се установи вида и броя 

използвани чл.24 от Наредбата на ОбС за 

  съдове - на база данъчна оценка на имотите 
вид и брой съдове за 

нежил. 

ВИД УСЛУГА     Нежилищни имоти Нежилищни имоти имоти на предприятия 

  Жилищни имоти  на граждани,  на предприятия и 1 бр.кофа 1 бр. 1 бр. 
  на всички в : и на Болницата в: на общината в: 120 л. контейнер контейнер 

              240 л. тип 
4 

куб.м. 

  общината 
 

Ардино общината Ардино общината Ардино   Бобър   

І-ва услуга                   

Събиране и  3.5 на 1.5 на 4.5 на 2.5 на 6.0 на 6.0 на  240 лв. 

600 
лв. 

1200 
лв. 

извозване на 
ТБО 1000 1000 1000 1000 1000 1000 360 лв.     
                    



ІІ-ра услуга                   
Обезвреждане 
на 1.5 на 1.0 на 2.0 на 1.5 на 0.5 на  0.5 на 

0.5 на 1000 върху по-
високата 

ТБО в депа и 
др. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 от данъчната оценка или  
съоръжения             отчетна стойност на имота   

                   

ІІІ-та услуга                   
Поддържане 
чисто                  
тата на 
териториите 3.0 на 1.0 на 3.5 на 2.0 на 5.5 на 5.5 на  

5.5 на 1000 върху по-
високата 

за обществено  1000 1000 1000 1000 1000 1000 от данъчната оценка или  
ползване             отчетна стойност на имота   

                   

ОБЩО: 8.0 на 3.5 на 10.0 на 6.0 на 12.0 на 12.0 на       
  1000 1000 1000 1000 1000 1000       

 

               1.2. За жилищни имоти на граждани и предприятия в населените места без 

организирано сметосъбиране и сметоизвозване да се събира годишна такса за ТБО в 

размер, както следва: 

 1.2.1.Такса за сметосъбиране и сметоизвозване – 0 на хиляда върху 

данъчната оценка на имота. 

 1.2.2.Такса за депониране на отпадъци – 1.5 на хиляда върху данъчната 

оценка на имота, а в гр.Ардино – 1,0 на хиляда.. 

 1.2.3.Такса за поддържане на чистота – 3,0 на хиляда от данъчната оценка на 

имота, а в гр.Ардино – 1,0 на хиляда. 

 

 1.3. За нежилищни имоти на граждани и болницата в населените места без 

организирано сметосъбиране и сметоизвозване се събира годишна такса за ТБО в 

размер, както следва: 

 1.3.1.Такса за сметосъбиране и сметоизвозване – 0 на хиляда върху 

данъчната оценка на имота. 

 1.3.2.Такса за депониране на отпадъци – 2,0 на хиляда върху данъчната 

оценка на имота, а в гр.Ардино 1,5 на хиляда. 

 1.3.3.Такса за поддържане на чистота – 3,5 на хиляда върху данъчната оценка 

на имота, а в гр.Ардино – 2,0 на хиляда. 

 1.4. За нежилищни имоти на предприятия и на общината  в населените места 

без организирано сметосъбиране и сметоизвозване се събира годишна такса за ТБО в 

размер, както следва: 

 1.4.1.Такса за сметосъбиране и сметоизвозване – 0 на хиляда върху 

данъчната оценка на имота.  

 1.4.2.Такса за депониране на отпадъци – 0,5 на хиляда върху данъчната 

оценка на имота, а тя е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка 

съгласно приложение № 2”. 

 1.4.3.Такса за поддържане на чистота – 5,5 на хиляда върху данъчната оценка 

на имота, а тя е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно 

приложение № 2”.  

             1.5 За нежилищните имоти на училищата в общината се събира годишна 

такса за ТБО в размер на 10 лв. годишно за брой ученик плюс персонал, разпределени 

както следва: 



 1.5.1.Такса за сметосъбиране и сметоизвозване – 5.00 лв. 

 1.5.2.Такса за депониране на отпадъци – 1.0 лв на хиляда върху данъчната 

оценка на имота, а тя е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка 

съгласно приложение № 2”. 

 1.5.3.Такса за поддържане на чистота – 4.00 лв.  

             1.6.  За жилищни и нежилищни имоти на общината, отдадени под наем на 

граждани и фирми се определяя на 1 кв.м. отдадена площ както следва: 

               1.6.1. За жилищни имоти, отдадени под наем на граждани и фирми – 0,50 лв на 

1 кв.м. отдадена площ. 

              1.6.2. За нежилищни имоти, отдадени под наем на граждани и фирми: 

                        - за производствени и търговски цели - 2,00 лв. на 1 кв.м. отдадена площ.   

                        - за услуги -  1,00 лв. на 1 кв.м. отдадена площ.    

 3. Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ и чл.21 от 

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

цени на услуги на територията на община Ардино приема План-сметка за дейностите 

по управление на отпадъците за 2017 година по обобщени показатели, както следва: 

 

Приходи по видове източници Общо: 500 000 лв. 

1.От такса за битови отпадъци 400 000 лв. 

2.От други приходи на общината                                                                                100 000 лв. 

  

Разходи по видове дейности        Общо: 500 000 лв. 

  

Поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване 

Заплати, осигуровки и издръжка на 18 души персонал  

 

 

             145 000 лв. 

 

Разходи за сметосъбиране, поддръжка на автомобили, 

поддръжка и ремонт на съдовете за отпадъци, поддържане на 

депото в с.Светулка. Разходи за почистване и измиване на 

паркови алеи. .  

Разходи за отчисления по чл.71Е от ЗУО и такси за депониране 

и обработка на твърдите отпадъци в рег.депо-Кърджали- 40 лв/т 

плюс разходи за минали години по утвърден погасителен план. 

 

 

 

            200 000 лв 

 

 

 

              155 000 лв. 

Общо:            500 000 лв. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 194 

 1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет - Ардино одобрява искането за отпускане на безлихвен заем за сметка 

на централния бюджет, със срок за възстановяване не по-дълъг от края на следващата 

бюджетна година в размер на 85 000 лв. за изплащане на просрочените задължения на 

СУ „Христо Смирненски“ - с. Бял извор, община Ардино. 

 2.Възлага на кмета на община Ардино да внесе изискващите се документи в 

Министерство на финансите. 

 3. Възлага на Директора на СУ „Христо Смирненски” да  изготви оздравителен 

план в срок до 31.01.2017 година, който да внесе в Общински съвет – Ардино. 

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



 В залата присъстваха 27 общински съветници. 

==========   

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 195 

 1.Общински съвет – Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4а от 

Закона за физическото възпитание и спорта, чл.12, ал.1 от ЗОС и във връзка с чл.12, 

ал.4 от НРПУРОИ в община Ардино предоставя за безвъзмездно ползване за срок от 5 

(пет) години за спортни дейности: 

 1.1. На спортен клуб по тенис на маса „Юнак – 2005” – Ардино покрит салон 

/спортна зала/, изграден върху УПИ – ІІ, кв.34 по плана на гр.Ардино, актуван с акт за 

публична общинска собственост № 172/30.06.1998 г.. 

 1.2. На футболен клуб „Юнак – 2000” – градски стадион, изграден върху УПИ – 

ІІ, кв.34 по плана на гр.Ардино, актуван с акт за публична общинска собственост № 

172/30.06.1998 г., стая и съблекалня от покрит салон /спортна зала/ изграден върху 

УПИ – ІІ, кв.34 по плана на гр.Ардино, актуван с акт за публична общинска 

собственост № 172/30.06.1998 г.. 

 1.3. На спортен клуб с ученици „Алада” и средно училище „Христо 

Смирненски” –с.Бял извор – спортна зала в с.Бял извор, община Ардино, построена 

върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ (римско две) от квартал 16 (шестнадесет) по 

ПУП на с. Бял извор, община Ардино, актуван с акт за публична общинска собственост 

№ 861 от 09.09.2010 г. 

 1.4.На спортен клуб по борба – с.Горно Прахово - спортна зала в с.Горно 

Прахово, община Ардино, построена върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ 

(римско две) от квартал 23 (двадесет и три) по регулационния план на с. Горно 

Прахово, община Ардино, актуван с акт за публична общинска собственост № 1140 от 

26.07.2012 г. 

 1.5.На кметство Боровица, представлявано от кмета на кметството – 

мултифункционално игрище, построено върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І-1 

(римско едно,арабско едно) от квартал 2 (втори) по ПУП на с. Боровица, община 

Ардино, актуван с акт за публична общинска собственост № 1186 от 16.10.2012 г. 

 1.6.На кметство Бял извор, представлявано от кмета на кметството – 

мултифункционално игрище, построено върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І 

(римско едно) от квартал 6 (шест) по ПУП на с. Бял извор, община Ардино, актуван с 

акт за публична общинска собственост № 1188 от 16.10.2012 г.  

 1.7.На кметство Горно Прахово, представлявано от кмета на кметството – 

мултифункционално игрище, построено върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - 45 

(римско едно, арабско четиридесет и пет) от квартал 20 (двадесет) по ПУП на с. Горно 

Прахово, община Ардино, актуван с акт за публична общинска собственост № 1184 от 

16.10.2012 г. 

 1.8.На кметство Жълтуша, представлявано от кмета на кметството – 

мултифункционално игрище, построено върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І – 605 

(римско едно, арабско шестстотин и пет) от квартал 57 (петдесет и седем) по ПУП на с. 

Жълтуша, община Ардино, актуван с акт за публична общинска собственост № 1180 от 

16.10.2012 г. 

 1.9.На кметство Млечино, представлявано от кмета на кметството – 

мултифункционално игрище, построено върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ 

(римско седем) от квартал 8 (осем) по регулационния план на с. Млечино, община 

Ардино, актуван с акт за публична общинска собственост № 1008 от 01.07.2011 г. 

 1.10.На кметство Чубрика, представлявано от кмета на кметството – 

мултифункционално игрище, построено върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - 

39(римско едно, арабско тридесет и девет) от квартал 16 (шестнадесет) по ПУП на с. 



Чубрика, община Ардино, актуван с акт за публична общинска собственост № 1188 от 

16.10.2012 г. 

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

договорите за безвъзмездно ползване и управление на обектите и съоръженията по т.1. 

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========   

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 196 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, предоставя сумата от 2 000 (две хиляди) 

лева за възстановяване и подпомагане на община Хитрино. 

Общински съвет – Ардино изразява най-дълбока съпричастност и изказва 

съболезнования на близките и загиналите жители на Хитрино, област Шумен. 

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

==========  

 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 197 

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

самоуправление и местната администрация одобрява предложените от Кмета на 

Общината промени в структурата на общинската администрация и дейностите към нея, 

както следва: 

В.1.Дейност“Транспорт, поддържане и ремонт на общинската собственост  

Изпълнител - диспечер       -  1 брой 

Изпълнител - Механик        -  1 брой 

Изпълнител - Шофьор на товарен автомобил    -  6 броя 

Изпълнител – шофьор на лек автомобил до 7 места   -  2 броя 

Изпълнител - Водач на багер       -  2 броя 

Изпълнител  - работник по поддръжка и ремонти  -20 броя 

Изпълнител – прислужник      -  3 броя 

           35 броя 

В.2.Дейност “Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата”: 

Изпълнител - надзирател       -  1 брой 

Шофьор на специализиран автомобил    -  4 броя 

Изпълнител  - работник озеленяване     -10 броя 

Изпълнител  - работник по чистота     -  3 броя 

           18 броя 

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

==========  

 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 198 

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

с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост актуализира приетата за 2016 година 

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

включва   в списъка  имот, както следва: 

1. Бивша детска градина - двуетажна масивна сграда със застроена площ 78.00 

кв.м. и складово помещение за дърва със застроена площ 35.00 кв.м., находяща се в 

с.Главник, общ.Ардино, УПИ – IV, кв.1, част от планоснимачен №52 по ПУП на селото, 

одобрен със Заповед №136/1990 година. Граници на имота: Изток- имот на Асен 

Иванов Солакчиев; Запад-път; Север- път; Юг- имот на Асен Солакчиев. Актуван с Акт 

за частна общинска собственост №216 от 06.08.2003 година. 

2. Магазин – масивна сграда със застроена площ 102.00 кв.м. и незастроен терен-

560.00 кв.м., находящ се в с.Кроячево, общ.Ардино, парцел I от кв.9 с пл.сн.№22 по 



регулационния план на селото. Граници на имота: Младежки клуб, път и имот на Емин 

Садетин. Актуван с Акт за частна общинска собственост №85 от 05.10.1996 година. 

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

с чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.42, ал.1 от НРПУРОИ на 

Община Ардино открива процедура за продажба на гореупоменатия общински 

недвижим имот, частна общинска собственост. 

III.Упълномощава Кмета на Община Ардино да възложи на лицензиран 

оценител изготвянето на оценка на имота по т.I. 

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

==========   

 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 199 

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

с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост актуализира приетата за 2016 година 

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

включва  в списъка  следните имоти, частна общинска собственост: 

 1. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІ /римско шестнадесет/ от квартал 23 

/двадесет и три/ по регулационния план на град Ардино, община Ардино, област 

Кърджали, одобрен със заповед №338/07.05.1984 г., с площ 130,00 /сто и тридесет/ 

кв.м., отреден за нежилищно строителство. Граници на имота: изток – улица „Първи 

май”; запад – улица „Оборище”; юг – пешеходна пътека. Актуван с Акт за частна 

общинска собственост №2497 от 14.12.2016 г. 

 2. Незастроен УПИ/ ХХХ-852 /тридесет, планоснимачен номер осемстотин 

петдесет и две/ от квартал 3 /три/ по регулационния план на град Ардино, община 

Ардино, област Кърджали, одобрен със заповед №338 от 07.05.1984 г., изменен със 

заповед №544 от 14.11.2006 г., с площ 200,00 /двеста/ кв.м. Граници на имота: 

североизток – УПИ ХІІ-13 от кв.3; югоизток – УПИ ХХІХ-851 от кв. 3; югозапад – УПИ 

ХІ от кв.3; северозапад – улица „Перелик”. Актуван с Акт за частна общинска 

собственост №669 от 17.01.2007 г. 

 3. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ І /римско едно/ от квартал 3 /три/ по 

регулационния план на село Чернигово, община Ардино, област Кърджали, одобрен със 

заповед № не се чете от 1986 г., с площ 600,00 /шестстотин/ кв.м. Граници на имота: 

север – неурегулиран терен; изток – УПИ ІІ от квартал 3; запад – пешеходна пътека; юг 

– улица. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2496 от 28.11.2016 г. 

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

с чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.42, ал.1 от НРПУРОИ на 

Община Ардино открива процедура за продажба на имотите по т.І 

 IIІ. Упълномощава Кмета на Община Ардино да възложи на лицензиран 

оценител изготвянето на оценки на имотите по т.I . 

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

==========  

 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 200 

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

с чл.14, ал1  от  ЗОС и чл.21  от НРПУРОИ  в Община Ардино, открива процедура за 

провеждане на търг с явно  наддаване за отдаване под наем на части от имот  частна  

общинска собственост, както следва:   

 1.Общинско нежилищно помещение –магазин, находящ се на Общински пазар –  

Ардино, сектор”Б”, кв.11 по ПУП на града, част от имот частна общинска собственост 



/Акт №165 от 24.02.2000г./, с площ 12.00 кв.м., с предназначение: за развиване на 

търговска дейност,  месечна наемна цена : 39.60лв., без ДДС. 

 2.Общинско нежилищно помещение – магазин, находящ 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,  месечна наемна цена : 79.20лв., без ДДС. 

 Тръжна документация, в размер на 30.00 лв. се закупува от касата на 

       община Ардино, в срок до деня, предхождащ провеждането на търга; 

 Депозит  за обекта по т.1   в размер на  три месечни наема с ДДС  142.56 лв с 

ДДС; 

 Депозит  за обекта по т.1   в размер на  три месечни наема с ДДС  285.12 лв с 

ДДС; 

 II. Общински съвет – град Ардино, на основание чл.17, ал.2 от НРПУРОИ в 

Община Ардино, упълномощава Кмета на Общината да сключи договори за наем със 

спечелилите търга. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 201 

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

с чл.23, ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в община Ардино, разрешава сключените срочни договори за отдаване под 

наем на общински терени, върху които има поставени павилиони и др. преместваеми 

съоръжения да бъдат удължени за срок от една година, считано от 01.01.2017г.до 

31.12.2017г. 

ІІ. Общински съвет – Ардино упълномощава кмета на общината да сключи 

съответните Анекси. 

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „ЗА” – 26. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 202 

 . На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14,ал.7 от ЗОС и  чл.17, 

ал.3 от НРПУРОИ в община Ардино, Общински съвет – Ардино дава съгласие за 

удължаване срока на Договор за наем на общинско нежилищтно помещение за срок от 

една /1/ година, считано от  01.01.2017 година, както следва:  

 1. Договор №2/05.01.2009 год. за наем на общинско нежилищно помещение, 

находящо се на приземния етаж на кметство с.Боровица, общ.Ардино, с наемател 

Шахсине Мехмед Садула, с предназначение: за развиване на търговска дейност, с площ 

25.00 кв.м., при месечна наемна цена 37.50 лв., без ДДС. 

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

сключи съответния Анекс. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 203 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на  чл. 49, ал. 8 от Закона за 

предучилищното и училищното образование и § 18, ал. 3 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование, 

Общински съвет - Ардино приема Правилник за устройството и дейността на Център за 

подкрепа за личностно развитие – Ардино. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 204 



На основание чл. 26 а от Закона за народните читалища, Общински съвет – 

Ардино приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Ардино през 

2017 година.  

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 26, ПРОТИВ – 1, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик: Н.Зюлкерова      /С.Байрям/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


