
  
 

ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 22 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ НА 20.10.2021 ГОДИНА 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 282 

 Общински съвет – Ардино, на основание чл.21, ал.1,т.6 и 12,  от ЗМСМА, 

чл.83,ал.2 от ЗПФ и чл.28,ал.2 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  приема Бюджетна 

прогноза за периода 2022 – 2024 година на постъпленията от местни приходи и на 

разходите за местни дейности на Община Ардино. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА“ – 19. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 283 

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

управителя на МБАЛ „Ардино“ ЕООД да закупи лек автомобил за нуждите на лечебното 

заведение със собствени финансови средства в размер до 15 000,00 лв. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 284 

Общински съвет - Ардино, реши: 

1.Община Ардино да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата 

на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Ardino 

and Didymoteicho connected through past and future”with acronym ARDICO („Ардино и 

Димотика свързани чрез минало и бъдеще“ с акроним АРДИКО), финансиран от 

Програма за трансгранично сътрудничество  ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България” 2014 -

2020, Приоритетната ос 2: Устойчив и адаптиран към климата трансграничен район, 

Тематичен обект 06 - Консервация и опазване на околната среда и насърчаване на 

ефективността на ресурсите, Инвестиционен приоритет (6C): Опазване, защита, 

насърчаване и развитие на природно и културно наследство, Специфична цел  4: 

Валоризиране на трансграничното културно и природно наследство за туристически 

цели, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 631 684,80 лв, (шестстотин тридесет и една хиляди 

шестстотин осемдесет и четири лева и осемдесет стотинки) 

 Валута на дълга – лева 

 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем 

 Условия за погасяване:  

-Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора 

за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за 

предсрочно погасяване. 

-Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия 

орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № В2.6с.16 от 12.12.2019г. 

и/или от собствени бюджетни средства. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

АРДИНО 

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

факс 45 68; е-mail:obs_ardino@abv.bg 



 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 4.083 % 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата 

политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

-Учредяване на залог върху вземанията на Община Ардино по Договор за 

безвъзмездна помощ № В2.6с.16 по Програма за трансгранично сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България” 2014 -2020 с Водеща организация -  Община 

Ардино” - България и партньори: Община Димотика – Гърция и Археология Еврос- 

Гърция, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, 

постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и 

бъдещи, също са обект на особен залог;  

-Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Ардино, по 

която постъпват средствата по проект „Ardino and Didymoteicho connected through past 

and future”with acronym ARDICO („Ардино и Димотика свързани чрез минало и бъдеще“ 

с акроним АРДИКО), финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество  

ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България” 2014 -2020,по Договор за безвъзмездна помощ № 

В2.6с.16  от 12.12.2019г. с Водеща организация -  Община Ардино” - България и 

партньори: Община Димотика – Гърция и Археология Еврос- Гърция.  

-Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Ардино, по чл. 45, ал. 1, т. 1, 

букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни 

дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква 

„б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова 

сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на 

особен залог; 

2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Ардино да подготви искането за 

кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише договора за кредит и 

договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 285 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.37, ал.1 от З от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от Закона 

за общинската собственост  и чл.56 от НРПУРОИ в Община Ардино, Общински съвет – 

Ардино приема пазарните оценки на ограничено вещно право на строеж-гаражи,  както 

следва: 

1.Ограничено вещно право на строеж на гаражно петно №25 с площ 36.00 кв. 

м./тридесет и шест кв. м./ в УПИ VI от кв.44 по ПУП на гр. Ардино, одобрен със заповед 

№338 от 07.05.1984г., изменен и одобрен със Заповед №692 от 13.12.1996 година, на 

кмета на община Ардино за отреждане на терен за гаражни клетки. Граници на 

гаражното петно №25 заемащо част от УПИ VI от кв.44 са: Североизток-ул.“Здравец“; 

Северозапад- свободно пространство от УПИ VI от кв.44; Югоизток-обслужваща улица 

към жилищните блокове; Югозапад-гаражна клетка №24. Актуван с Акт за частна 

общинска собственост №44 от 17.03.1998 година. Първоначална тръжна цена  2 

152.00лв. / Две хиляди сто петдесет и два  лева/. 

2. Ограничено вещно право на строеж на гаражно петно №13 с площ 30.00кв.м. 

/тридесет кв. м./ в УПИ I от кв.18 по ПУП на гр. Ардино, одобрен със Заповед №338 от 

07.05.1984 година, изменен и одобрен със Заповед №373 от 01.10.1991 година. Граници 

на гаражното петно №13 заемащо част от УПИ I от кв.18 са: Изток-свободно 



пространство от УПИ I , кв.18; Запад-гаражна клетка №12; Север-улица; Юг-свободно 

пространство от УПИ I от кв.18.Актуван с Акт за частна общинска собственост №168 от 

10.05.2000 година. Първоначална тръжна цена  1 793.00лв. /Хиляда седемстотин 

деветдесет и три лева/. 

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.56 от 

НРПУРОИ в Община Ардино. Определя процедурата  за учредяване на ограничено 

вещно право на строеж върху имоти - частна общинска собственост,  чрез публичен търг 

с явно наддаване. 

ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Ардино да организира подготовката и 

провеждането на публичен търг  и да сключи договора за учредяване на ограничено 

вещно право на строеж. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 286 

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 –търговски обект №11, находящ се на втори 

етаж в сградата на  Общинска автогара –  Ардино, кв.26 по ПУП на града, част от имот 

частна общинска собственост /Акт №1074 от 30.05.2012 г./, с  площ – 20.00кв.м. с 

предназначение: ателие за услуги,  месечна наемна цена :  66.00 лв., без ДДС. 

2.Общинско нежилищно помещение –търговски обект №12, находящ се на втори 

етаж в сградата на  Общинска автогара –  Ардино, кв.26 по ПУП на града, част от имот 

частна общинска собственост /Акт №1074 от 30.05.2012 г./, с  площ – 20.00кв.м. с 

предназначение: ателие за услуги,  месечна наемна цена :  66.00 лв., без 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 

спечелилия търга. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 287 

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

връзка с чл.8 и чл.9 от Глава втора на   Наредба за стопанисване и управление на 

земеделски земи от общинския поземлен фонд на Община Ардино, открива процедура за 

провеждане на търг с /явно  наддаване за отдаване под наем на земи от Общински 

поземлен фонд на Община Ардино, за срок от 10/десет/ години, за отглеждане на трайни 

насаждения, както следва:   

1. Поземлен имот находящ се в с.Дядовци, м.“Ямък каялък“ с кадастрален 

№24788.12.14, НТП-нива с площ  3.876 дка, стар №012014, годишна наемна цена – 84.10 

лв.; 

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

Ардино, упълномощава Кмета на Общината да организира подготовката и провеждането 

на търга и да сключи договора за наем със спечелилия. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И Е   № 288 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал.13 от 

ЗСПЗЗ, Общински съвет – Ардино реши: 



І.Открива процедура за провеждане на търгове с явно наддаване за отдаване под 

наем на останалите свободни пасища, мери и ливади, след разпределението с протокола 

по чл.37и, ал.6 ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година. 

II.За първоначална тръжна наемна цена се приемат годишните наемни цени за 

индивидуално ползване за декар, приети с Решение №216 от 22.04.2021 г. на Общински 

съвет – град Ардино, както следва: 

-Ливада – 16.30 лв./дка;                             

-Пасище, мера – 6.20 лв./дка. 

ІIІ. Общински съвет – град Ардино, на основание чл.13 от НСУРЗЗОПФ, 

упълномощава Кмета на Общината да организира подготовката и провеждането на 

търговете и да сключи договорите за наем със спечелилите търговете участници. 

Договорите се сключват за една стопанска година – стопанската 2021/2022 година. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 289 

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

временна комисия към Общински съвет – Ардино за подбор на кандидати за съдебни 

заседатели при Районен съд – Ардино, както следва: 

 Председател: Бюлбюл Рамадан Юмер 

 Членове: 1.Бахтияр Фахриев Ходжов 

   2.Съби Милчев Узунов 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 290 

 Общински съвет – Ардино отпуска еднократна финансова помощ, както следва: 

1.Юсеин Хасанов Еминов от гр.Ардино в размер на 100 лв. 

 2.Юзджан Мехмед Халибрям от с.Бял Извор в размер на 100 лв. 

 3.Мухамед Мехмедов Шакиров от гр.Ардино в размер на 100 лв. 

 4.Шадие Байрям Мехмед от с.Правдолюб в размер на 60 лв. 

 5.Невена Ангелова Филипова от с.Седларци в размер на 50 лв. 

 6.Хорие Ахмед Мехмед от с.Светулка в размер на 50 лв. 

 7.Тахир Тахир Мюмюн от с.Левци в размер на 40 лв. 

 8.Зекие Хайрулова Салиева от гр.Ардино в размер на 40 лв. 

 9.Хаккъ Ахмед Бекир от с.Ябълковец в размер на 40 лв. 

 10.Кериме Фикретова Мурадова от гр.Ардино в размер на 20 лв. 

 11.Надка Стоянова Куртева от гр.Ардино в размер на 20 лв. 

 12.Кюрсие Хасанова Ефендиева гр.Ардино в размер на 20 лв. 

 13.Ахмед Исмаилов Куртев от гр.Ардино в размер на 20 лв. 

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

==========  

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик: Н.Зюлкерова      /С.Байрям/ 

  

 

 

 

 

  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


