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ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л № 19
ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ
КЪРДЖАЛИ НА 28.05.2021 ГОДИНА
Р Е Ш Е Н И Е № 226
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет – Ардино реши:
І. Утвърждава структурата на училищата, детските заведения и ЦПЛР-ОДК в
общината за учебната 2021/2022 година, съгласно Приложения № 1, 2 и 3;
ІІ.Утвърждава разписанието на специализираните ученически автобусни линии на
територията на община Ардино за учебната 2021/2022 година, съгласно Приложение №
4.
Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „ЗА“ – 27.
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 227
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, определени от лицензиран оценител и я обявява за първоначална тръжна цена за
продажба, 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. Първоначална тръжна цена 2 727.00 лв. /Две
хиляди седемстотин двадесет и седем лева/.
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС определя
процедурата за продажба на имотите 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 № 228
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 00607.11.965, област Кърджали, община Ардино, гр. Ардино, м.
ЧАУШЛАР ЙЕРИ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска,
категория 9, НТП Изоставена нива, площ 1262 кв. м, стар номер 011965, Заповед за
одобрение на КККР № РД-18-305/02.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГКК, за срок от 5/пет/ стопански години, първоначална годишна наемна цена 27.39 лв.
2. Поземлен имот 00607.11.596, област Кърджали, община Ардино, гр. Ардино, м.
ЧАУШЛАР ЙЕРИ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска,
категория 9, НТП Ливада, площ 4677 кв. м, стар номер 011596, Заповед за одобрение на
КККР №РД-18-305/02.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, за срок от
5/пет/ стопански години, първоначална годишна наемна цена 101.49 лв.
3. Поземлен имот 24788.12.261, област Кърджали, община Ардино, с. Дядовци, м.
ДЖЕВИЗЛИК, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска,
категория 9, НТП Ливада, площ 772 кв. м, стар номер 012261, Заповед за одобрение на
КККР № РД-18-289/01.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, за срок от
5/пет/ стопански години, първоначална годишна наемна цена 16.75 лв.
4. Поземлен имот 39952.11.115, област Кърджали, община Ардино, с. Кроячево,
м. ЧЬОЛЕР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП
Нива, площ 1488 кв. м, стар номер 000635, Заповед за одобрение на КККР №РД-18755/19.03.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, за срок от 10/десет/
стопански години, първоначална годишна наемна цена 32.29 лв.
5. Поземлен имот 55124.10.834, област Кърджали, община Ардино, с. Падина, м.
ПAДИHA, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП
Нива, площ 1606 кв. м, стар номер 010834, Заповед за одобрение на КККР №РД-18294/01.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, за срок от 5/пет/
стопански години, първоначална годишна наемна цена 34.85 лв.
6. Поземлен имот 55124.10.292, област Кърджали, община Ардино, с. Падина, м.
УЗУН БУРУН, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска,
категория 9, НТП Нива, площ 1431 кв. м, стар номер 010292, Заповед за одобрение на
КККР № РД-18-294/01.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, за срок от
5/пет/ стопански години, първоначална годишна наемна цена 31.05 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 № 229
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 №11, находящо се на Общински пазарАрдино, 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, за срок от 3 /три/ години, първоначална месечна наемна цена –
39.60лв., 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 № 230
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.3 от НРПУРОИ в
община Ардино, Общински съвет – Ардино дава съгласие за удължаване срока Договор
за наем на 4/четири/ броя общински нежилищни помещения за срок от една /1/ година,
на наемател, както следва:
- Договор №4/12.05.2016год. за наем на 4/четири/ броя общински нежилищни
помещения , находящи се на първи етаж в сградата на Бивше начално училище „Христо
Ботев“ град Ардино със застроена площ 672 кв.м., част от имот публична общинска
собственост /Акт №2212 от 30.10.2014г./, с наемател: Сдружение с нестопанска цел
„Местна инициативна група Ардино-Джебел“, с предназначение: за извършване на
услуги и обществени дейности., месечна наемна цена: 118.80лв., с ДДС, считано от
12.05.2021г. до 11.05.2022 година.
ІІ. Общински съвет – Ардино упълномощава Кмета на Община Ардино да сключи
Анекс към договора за наем.
Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „ЗА“ – 27
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 231
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 Договор
за наем на общинско нежилищно помещение за срок от една /1/ година, на наемател,
както следва:
- Договор №10/01.06.2017год. за наем на общинско нежилищно помещение –
Търговски обект №5, находящ се на първи етаж в сградата на Общинска автогара Ардино, част от имот частна общинска собственост /Акт №1074 от 30.05.2012г./, с площ
29.20кв.м., с наемател Алекси Райков Драгиев, управител на „Пепино 79“ООД, с
предназначение: за развиване на търговска дейност, месечна наемна цена: 116.78лв., с
ДДС, считано от 01.06.2021г. до 31.05.2022 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 № 232
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.62, ал.2 и чл.64, ал.8 от Закона за
енергетиката и чл.37, ал.4, т.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл.57, ал.1, т.4 и чл.57, ал.4 от НРПУРОИ на Община Ардино, Общински съвет
– Ардино РЕШИ:
1. Учредяване безсрочно възмездно право на строеж в полза на
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, за изграждане на 5 (пет) броя МТТ (метално
трансформаторно табло) със застроени площи до 4,00 квадратни метра всеки един от тях,
съгласно одобрен технически проект и определени сервитутни площи за обслужването
им върху части от поземлени имоти с кадастрални номера ПИ47809.899.9901 (Теменуга),
ПИ 87059.888.9901 (Ябълковец), ПИ 87059.899.9901 (Ябълковец), ПИ 77487.12.9903
(Хромица) и ПИ 81921.888.9901 (Червена скала) в Община Ардино на цени определени
от лицензиран оценител;
2. Възлага на Кмета на общината да извърши всички последващи действия по
учредяване правото на строеж.
Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „ЗА“ – 27
==========

Р Е Ш Е Н И Е № 233
На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за
социалните услуги, предлагам състав на съвета по въпросите за социалните услуги в
община Ардино, както следва:
Председател: Неджми Мюмюнходжов – зам. Кмет на община Ардино
Членове:
1. Зюлфие Ибрямова – директор ДСП – Ардино;
2. Бахар Реджебов – началник на отдел „Образование, култура и спорт“ към
ОбА;
3. Фатме Хайрулова – завеждащ здравен кабинет в ДГ „Брезичка“ – Ардино;
4. Представител на РУ на МВР – Ардино;
5. Надежда Павлова – доставчик на социални услуги;
6. Лице, ползващо социални услуги.
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 27, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 234
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.1 от Правилника за
прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет – Ардино приема Общинска
програма за закрила на детето за 2021 година.
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 27, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 235
Общински съвет – Ардино приема протестна декларация срещу намерението на
Висшия съдебен съвет на Република България за преструктуриране на Районен съд –
Ардино към Районен съд – Кърджали.
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 27, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма
==========
Вярно с оригинала при ОбС – Ардино
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
Протоколчик: Н.Зюлкерова
/С.Байрям/

