
  

 
ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 21 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, 

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ НА 28.09.2021 ГОДИНА 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 264 

 Общински съвет – Ардино приема Отчет за дейността на Общински съвет – 

Ардино до 31.08.2021 година. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 265 

I.  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 2021 година, а именно: 

№ 

 по 

ред 

Наименование на обекта  и  източник на финансиране 

 

БИЛО 

 

СТАВА 

 

I. 

 

 

Целева субсидия за капиталови разходи  

  1586300.00 1586300.00 

1 

Реконструкция на път в с.Башево 40000.00 400              

00.00 

2 Реконструкция на улица в с.Богатино 20000.00 19957.52 

3 Реконструкция на път в с.Боровица 75000.00 75000.00 

4 Реконструкция на път в с.Брезен 30000.00 30000.00 

5 Реконструкция на улица в кв. Диамандово,    с. Бял извор 30000.00 28351.09 

6 Реконструкция на улица в  с. Бял извор 45000.00 33254.72 

7 Реконструкция на улица в с.Горно Прахово 30000.00 28149.16 

8 Реконструкция на път в с. Сухово 21000.00 21000.00 

9 Реконструкция на път в с.Чубрика 30000.00 30000.00 

10 Реконструкция на път в с.Ябълковец 30000.00 30000.00 

11 Реконструкция на път в с.Теменуга 20000.00 20000.00 

12 Реконструкция на път в с.Гърбище 25000.00 25000.00 

13 Реконструкция на път в с.Долно Прахово 20000.00 20000.00 

14 Реконструкция на път в с.Еньовче 27000.00 27000.00 

15 Реконструкция на улица в с.Жълтуша 25000.00 23613.11 

16 Реконструкция на път в с.Китница 17000.00 17000.00 

17 Реконструкция на път в с.Кроячево 21000.00 21000.00 

18 Реконструкция на път в с.Ленище 29000.00 29000.00 

19 Реконструкция на път в с.Млечино 50000.00 50000.00 

20 Реконструкция на улица в с.Падина 60000.00 58796.08 



21 Реконструкция на път в с.Правдолюб 30000.00 30000.00 

22 Реконструкция на път в с.Русалско 21000.00 21000.00 

23 Реконструкция на улица в с.Светулка 30000.00 30398.95 

24 Реконструкция на улица в с.Седларци 21000.00 23383.10 

25 Водоснабдяване на с.Горно Прахово от мах. Третак 100000.00 100000.00 

26 Ремонт на сградата на кметството в с.Бял извор 18000.00 18000.00 

27 Ремонт на сградата на кметството в с.Синчец 6000.00 6000.00 

28 Ремонт на кухненски бокс в ДГ "Мир" с.Бял извор 7000.00 7000.00 

29 

Ремонт на санитарен възел в ОУ "Хр.Смирненски" с.Бял 

извор 

4000.00 4000.00 

30 Благоустрояване на централна градска част на гр. Ардино 670000.00 688560.94 

31 Доставка и монтаж на водна помпа за с.Голобрад 5000.00 2397.26 

32 Изграждане на подпорна стена в с.Горно Прахово 29300.00 28438.07 

II. 

 

Постъпления от продажба на нефинансови активи 

и други местни приходи 

471500.00 

 

556500.00 

 

1 Закупуване на лекотоварен автомобил (пикап) 5000.00 0.00 

2 Реконструкция на улица в гр.Ардино 30000.00 32958.58 

3 ППР 15000.00 36334.00 

4 

Асфалтови кърпежи на улична мрежа на територията на гр. 

Ардино 

100000.00 100000.00 

5 Реконструкция на улична мрежа в гр. Ардино 5200.00 5174.55 

6 Ремонт на обреден дом в с.Търносливка 20000.00 20000.00 

7 Ремонт на обреден дом в с.Жълтуша 17000.00 17000.00 

8 Доставка и монтаж на парапет в с.Левци 2000.00 2000.00 

9 

Основен ремонт на отводнителни шахти в гр.Ардино и 

с.Падина 

17800.00 17800.00 

10 Водоснабдяване на с.Търна 15000.00 15000.00 

11 Ремонт на тротоарните настилки в центъра на с.Бял извор 20000.00 30092.34 

12 Отводняване на път в мах. Долна, с.Млечино 10000.00 10014.84 

13 Ремонт на настилката на спортна площадка в кв.Диамандово 35000.00 34922.32 

14 Изграждане на подпорна стена в с.Богатино 6500.00 6504.28 

15 Реконструкция на улица в с.Ахрянско 15000.00 14718.90 

16 Реконструкция на път в мах. Гарване, с.Бял извор 15000.00 15000.00 

17 Реконструкция на улица в с.Голобрад 16000.00 16269.65 

18 Реконструкция на път в с.Левци 15000.00 15000.00 

19 Реконструкция на път в с.Червена скала 12000.00 12000.00 

20 Реконструкция на път в с.Дядовци 12000.00 12000.00 

21 Реконструкция на път в с.Рибарци 7000.00 7000.00 

22 Реконструкция на улица в с. Чернигово 10000.00 9083.68 

23 Реконструкция на улица в с.Главник 9000.00 9000.00 

24 Реконструкция на път в с.Любино 12000.00 12000.00 



25 Реконструкция на път в с.Искра 15000.00 15000.00 

26 Реконструкция на път в с.Синчец 15000.00 15000.00 

27 Реконструкция на път в с.Стояново 10000.00 10000.00 

28 Реконструкция на път в с.Дедино 10000.00 10000.00 

29 Изграждане на въжен атракцион в ТК „Белите брези“ 0.00 15000.00 

30 

Закупуване на машини, съоръжения, оборудване и 

стопански инвентар 

 

0.00 

 

11460.60 

31 

Реконструкция на пешеходна пътека (калдъръм) от речни 

камъни на Дяволски мост 

 

0.00 

 

30166.26 

 

III. 

 

 

Преходен остатък от капиталови разходи  344612.48 

 

344612.48 

 

1 Раазширяване на градски парк "Нилюфер" 8000.00 8000.00 

2 Водоснабдяване на с.Боровица 3102.93 3102.93 

3 Реконструкция на улица в с. Чернигово 5014.89 5014.89 

4 Изграждане на подпорна стена в с.Горно Прахово 2856.16 2856.16 

5 Доставка на спортни уреди за спортна зала в с.Бял извор 5000.00 5000.00 

6 Ремонт на обреден дом в гр. Ардино 6702.60 6702.60 

7 Ремонт на обреден дом в с. Башево 23220.64 23220.64 

8 

Извършване на сондаж за вода и полагане на тръби в 

с.Синчец 

22000.00 22000.00 

9 Сондаж за вода на стадион "Юнак" 20000.00 20000.00 

10 Реконструкция на МП Бял извор-мах.Гарване 12036.24 12036.24 

11 Реконструкция на МП Бял извор-мах.Чолаково 5033.42 5033.42 

12 Реконструкция на път в с.Любино 11073.7 11073.7 

13 Реконструкция на път в с.Русалско 20212.52 20212.52 

14 Реконструкция на улици в, с.Бял извор 53949.43 53949.43 

15 Реконструкция на улица в кв. Диамандово, с.Бял извор 49185.73 49185.73 

16 Реконструкция на улица в, с.Падина 24956.65 24956.65 

17 Реконструкция на улица в с.Главник 8416.58 8416.58 

18 Основен ремонт на отводнителни шахти в гр.Ардино 15421.8 15421.8 

19 Ремонт на обществена тоалетна в гр.Ардино 24820.94 24820.94 

20 Водоснабдяване на с.Срънско 2763.8 2763.8 

21 ППР 20844.45 20844.45 

 

IV. 

 

 

Целеви трансфери 55669.65 

 

55669.65 

 

1 Реконструкция на улична мрежа в гр.Ардино 43345.70 43345.70 

2 Ремонт на сградата на общинска администрация гр.Ардино 1582.95 1582.95 

3 

Укрепване на скат и заздравяване на сграда в мах. "Звезда", 

с.Гърбище 

9085.00 9085.00 

4 Изграждане на мост на р.Коджадере на път към с.Хромица 1656.00 1656.00 



 

V. 

 

От преходен остатък в делегирани от държавата 

дейности 

55000.00 

 

 

56700.00 

 

 

1 Закупуване на компютри, обзавеждане и оборудване  25000.00 0.00 

2 Закупуване на високопроходим лек автомобил  30000.00 0.00 

3 Закупуване на високопроходим лек автомобил  30000.00 28200.00 

4 

Закупуване на оборудване за високопроходим лек 

автомобил 

0.00 3500.00 

5 

Закупуване на компютри, машини, съоръжения, обзавежда-

не, оборудване и стопански инвентар 

0.00 25000.00 

 

VI. 

 

 

Възстановени отчисления по ЗУО" 

65000.00 65000.00 

1 Закупуване на товарен автомобил (контейнеровоз) 65000.00 65000.00 

VII. 

 

 

Програма за развитие на селските  райони 

 5069820.00 5069820.00 

1 Реконструкция на водопроводна мрежа на с.Бял извор 1640352.00 1640352.00 

2 Реконструкция на водопроводна мрежа на с.Брезен 948292.00 948292.00 

3 Реконструкция на водопроводна мрежа на с.Ябълковец 292637.00 292637.00 

4 

Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ 

"Васил Левски" гр.Ардино 

952926.00 952926.00 

5 

Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна 

инфраструктура на територията на община Ардино 

80617.00 80617.00 

6 

Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови 

и съществуващи улици и тротоари, и съоръжения и 

принадлежностите към тях в гр.Ардино 

920393.00 920393.00 

7 Обновяване на парк в УПИ VIII, кв.11, гр.Ардино 234603.00 234603.00 

 

VIII. 

 

 

Програма за сътрудничество INTERREG     V-A 

„Гърция-България, 2014-2020” 

 

744262.00 

 

744262.00 

 

1 

Реконструкция и рехабилитация на общински път Дядовци - 

Дяволски мост, реконструкция на пешеходна пътека и 

изграждане на беседка и беседка с чешма в с. Дядовци, общ. 

Ардино 

744262.00 744262.00 

  ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 8392164.13 8478864.13 

 

Завишеният размер на капиталовите разходи, финансирани с приходи от 

постъпления от продажба на общински нефинансови активи и други местни приходи в 

размер на 85 000 лв. да бъде за сметка намаляване на предвидения в бюджета на община 

Ардино трансфер за съфинансиране по проект Красива България. 

Завишеният размер на капиталовите разходи, финансирани със средства от преходен 

остатък в делегирани от държавата дейности в размер на 1 700 лв. да бъде за сметка 

намаляване на предвидените в същата дейност средства за издръжка. 

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „ЗА“ – 25 



==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 266 

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 пазарните оценки на недвижими имоти, 

определени от лицензиран оценител и ги 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 61 232.00 /Шестдесет една хиляди двеста 

тридесет и два/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 

43 944.00/Четиридесет три хиляди деветстотин четиридесет и четири/ 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  

53 865.00/Петдесет три хиляди осемстотин шестдесет и пет/ 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 27 общински съветници, от които „ЗА“ – 27 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 267 

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, ал.1 от НРПУРОИ в Община Ардино 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. Едноетажна сграда – дървена барака  със застроена площ 140.00 кв.м. , находяща се в 
парцел I, кв.8 с планоснимачен номер 37 по регулационния план на с. Млечино, общ. Ардино 
/двора на бивше основно училище „Хр.Смирненски“/, актуван с АПОС №154 от 13.07.1999 
година за срок от 5 /пет/ години, при първоначална месечна наемна цена  – 112.00 лв., без ДДС, 
за складови нужди. 

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 27 общински съветници, от които „ЗА“ – 27 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 268 

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, ал.1 от НРПУРОИ в Община Ардино 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.Общинско нежилищно помещение, находящо се в сградата на кметство с.Жълтуша, 
общ.Ардино, с площ 15.00 кв.м., актуван с Акт за публична общинска собственост № 
73/30.06.1998 година, за срок от 5/пет/ години, за извършване на търговска дейност. 
Първоначална месечна наемна цена: 30.00 лв. без ДДС или /36.00 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 договора за наем със спечелилите търга. 

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

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 269 

I.Общински съвет – град Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.102 

от Закона за лечебните заведения, чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, 

отдава под наем общинско  нежилищно помещение, представляващо „Лекарски 

кабинет“, разположен в сградата на  МБАЛ-Ардино, в базата на Медицински център №1 

Ардино ЕООД, етаж II, с площ 13.00 кв.м., с цел кандидатстване по проект от 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и създаване на АГ кабинет, за 

срок от 10/десет/ години, с месечен наем - 15.60лв. с ДДС. 

II.Общински съвет – град Ардино, на основание чл.16, ал.4 от НРПУРОИ в 

Община Ардино, упълномощава Кмета на Общината или от упълномощено от него 

длъжностно лице да сключи договор за наем за срок от 10/десет/ години с д-р Недим 

Самиев Исмаилов, управител на  „Акушер гинеколог Д-р Недим Исмаилов“. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   №  270 

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.23, ал.1  от НРПУРОИ  в Община Ардино, открива 

процедура за провеждане на търг с явно  наддаване за отдаване под наем на терен,  

общинска собственост, както следва:  



1.Терен  находящ се в с. Бял Извор, квартал „Диамандово“ община Ардино с 

площ-30.00 кв.м. за поставяне на преместваемо съоръжение –павилион за развиване на 

търговска  за срок  от 3 /три/ години. Първоначална месечна наемна цена  36.00 лв. 

/тридесет и шест лева/ без ДДС. 

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

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

спечелилия търга. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 271 

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 80176.1.828, област Кърджали, община Ардино, с. Боровица, 

вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 1 

562 кв. м, за срок от 10/десет/ стопански години, първоначална годишна наемна цена 

33.89 лв. 

2. Поземлен имот 39952.11.113, област Кърджали, община Ардино, с. Кроячево, 

м. ЧЬОЛЕР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП 

Нива, площ 14550 кв. м, стар номер 000633, за срок от 10/десет/ стопански години, 

първоначална годишна наемна цена 315.74 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   № 272 

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  

Договора за наем на общинско нежилищно помещение за срок от една /1/ година, 

считано от 01.09.2021 год. до 31.08.2022 год. на наемателят, както следва:  

- Договор №11/26.08.2013 год. за наем на общинско нежилищно помещение №10 

/магазин за промишлени стоки/, 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 12.00 кв.м., с наемател Семра Хусни Исмаил, с предназначение: за 

развиване на търговска дейност, при месечна наемна цена: 40.00 лв., без ДДС. 

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   № 273 

 Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.34, ал.1 

от ЗОС, във връзка с чл.54 от Закона за държавната собственост и чл.6 и чл.7, ал.1 от 

НРПУРОИ на Община Ардино дава съгласие на Община Ардино да придобие 

безвъзмездно следния недвижим имот: 

 Жилищен апартамент № 2, находящ се в град Ардино, улица „София“ № 4, вх.А, 

ет.1, актуван с Акт за частна държавна собственост /АЧДС/ № 2068/01.02.1996 година. 

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



==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 274 

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

чл. 47, ал.1 от Наредба №34 от 06.12.1999 година за таксиметров превоз на пътници, 

определя таксиметрова стоянка за автомобили извършващи таксиметров превоз на 

пътници : На ул.“Иван Вазов“ пред сградата на Държавно лесничейство – Ардино. 

II. Общински съвет –Ардино, на основание чл.47, ал.1 от Наредба №34 от 

06.12.1999 година за таксиметров превоз на пътници, упълномощава кмета на Община 

Ардино да разпореди сигнализирането с вертикална /пътни знаци/ и хоризонтална 

маркировки точното местоположение на таксиметровата стоянка. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 275 

На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.59 от Наредбата за 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, Общински съвет – Ардино утвърждава по изключение за учебната 

2021/2022 г. поднормативна  група в  ДГ „Радост“ с.Жълтуша с 9 деца. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 276 

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 и Областна транспортни схеми, както следва: 

1.Автобусна линия-  Ардино-Кроячево с час на тръгване от гр. Ардино 09.00 ч.  и 

час на тръгване от с. Кроячево  09.30ч. Линията се изпълнява целогодишно и ежедневно. 

2.Автобусна линия-  Ардино-Мировец с час на тръгване от  гр. Ардино 14.00 ч.    

и час на тръгване от с. Мировец  08.30ч. Линията се изпълнява целогодишно и 

ежедневно. 

3.Автобусна линия – Кърджали –Ардино с час на тръгване от гр.Кърджали 10.50 и 

час на тръгване от гр. Ардино 08.30ч.  Линията се изпълнява 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 - 3 бр. 

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

==========  

Р  Е  Ш Е  Н  И  Е   № 277 

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 98, ал. 1 



във връзка с чл. 97, ал. 5, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в община Ардино, Общински съвет - Ардино 

приема решение да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на 

прогнозни количества стояща дървесина на корен от поземлени имоти - земеделски 

територии, собственост на Община Ардино обособен в обект, както следва: 

1.Обект № 2101-О включващ поземлени имоти, земеделски територии: № 

43270.10.104 в землището на с. Ленище; № 65626.10.396 в землището на с. Светулка; № 

87059.10.5 в землището на с. Ябълковец; № 00607.13.366 в землището на гр. Ардино; № 

32946.11.113 в землището на с. Искра; № 55525.10.578 и № 55525.10.479 в землището на 

с. Паспал;, № 00864.1.571, № 00864.1.570, № 00864.10.871, № 00864.10.789 и № 

00864.10.797 в землището на с. Ахрянско, № 66562.1.672 и № 66562.1.687 в землището 

на с. Синчец. 

II .Общински съвет - Ардино определя първоначалната тръжна цена за продажба 

на прогнозни количества стояща дървесина на корен да бъде съгласно началните цени в 

план - сметката, изготвена от Началника на сектор   „Общински гори и горски 

територии” при община Ардино. 

III. Общински съвет - Ардино възлага на кмета на общината да проведе 

процедурата по търга и въз основа на резултатите от него да сключи договор за 

продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от поземлени имоти, 

земеделски територии собственост на Община Ардино. 

Приложение: Начална цена за обект № 2101 - О, изготвена от Началника на 

сектор „Общински гори и горски територии” при община Ардино. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 278 

 Общински съвет – Ардино предлага следните лица за съдебни заседатели при 

Районен съд – Ардино: 

 1.Реджеб Баязидов Шакиров 

 2.Семра Лютви Дурхан 

 3.Хакиме Сейфиева Дурмушева 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 279 
 Общински съвет – Ардино прекратява дейността на временната комисия към 

Общински съвет – Ардино за подбор на кандидати за съдебни заседатели при Районен 

съд – Ардино. 

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

==========  

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик: Н.Зюлкерова     /С.Байрям/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


