
  
 

 

 
 

ПРЕПИС! 
ПРОТОКОЛ № 23 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ НА 
24.11.2021 ГОДИНА 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 292 
 1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от Закона за 
общинската собственост, чл.8, ал.9, §1, т.1 от допълнителните разпоредби от Закона за 
общинската собственост и във връзка с § 5, т.7 от допълнителните разпоредби на Закон 
за устройство на територията, Общински съвет – Ардино обявява за изграждане на 
музей в 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 за общински обект от първостепенно 
значение. 
 2.Възлага на кмета на община Ардино да внесе изискващите се документи в МЗХГ 
за промяна на предназначението на земеделска земя. 
Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „ЗА“ – 28. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 293 

 1.На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.41, ал.4 и ал.5 от Закона за горите и Заповед № РД49-
460/27.10.2021 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, Общински съвет – 
Ардино дава съгласие кмета на община Ардино да подпише договор за наем с 
„Южноцентрално държавно предприятие“ гр.Смолян за временно и възмездно 
ползване на 2 200 кв.м. площ от недвижим имот – държавна собственост с 
идентификатор 87059.10.422, находящ се в с.Ябълковец, община Ардино. 
Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „ЗА“ – 28. 

==========  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 294 
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 тайно наддаване за отдаване под наем на земя от Общински 
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поземлен фонд на Община Ардино, за срок от 10/десет/ години, за ползване по 
предназначение, както следва:   

1. Поземлен имот 55525.10.300, област Кърджали, община Ардино, с. Паспал, м. --
------------, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 
9, НТП Нива, площ 7070 кв. м, стар номер 000300, Заповед за одобрение на КККР № РД-
18-319/02.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, първоначална годишна 
наемна цена 153.42 лв. 

II. Общински съвет – град Ардино, на основание чл.13, НСУЗЗОПФ в Община 
Ардино, упълномощава Кмета на Общината да организира подготовката и 
провеждането на търга и да сключи договора за наем със спечелилия търга участник. 
Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „ЗА“ – 28. 

==========  

Р  Е  Ш Е  Н  И  Е    № 295 
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.Поземлен имот с кадастрален номер №52/петдесет и две/ находящ се в 
урбанизираната територия на село Ленище, община Ардино, област Кърджали, 
допълнен със Заповед №85 от 21.01.2021 година, с площ 353.00 кв. м./триста петдесет и 
три кв. м./, ведно с построената върху него едноетажна сграда/ бивша детска градина/ 
със застроена площ 64.00 кв. м./шестдесет и четири кв. м./.Граници на имота: Изток –
ПИ43270.1.634 по КККР на землището на с. Ленище-пасище на Община Ардино; Запад-
урбанизирана територия- незастроен терен на община Ардино; Север-урбанизирана 
територия-път на Община Ардино; Юг-урбанизирана територия-двор на Фикрет Хайрула. 
Актуван с акт за частна общинска собственост №3825 от 04.03.2021 година. 
Първоначална тръжна цена  3 091.00лв. /Три хиляди деветдесет и един 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 28 общински съветници, от които „ЗА“ – 28. 

==========  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 296 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.1 и 2 от Закона за 

народните читалища,  общински съвет Ардино приема Програма за развитие на 

читалищната дейност  в община Ардино през 2022 г. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 28, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 297 
 Общински съвет – Ардино предлага следните лица за съдебни заседатели при 

Районен съд – Ардино: 

1.Найме Фикри Мехмед – гр. Ардино 

2.Дамла Джейлянова Йорданова – гр. Ардино 

3.Светла Владимирова Карамитева – гр. Ардино 

4.Сибел Гюнер Джила от с.Бял Извор 

 



ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 28, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 298 
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 – 28, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 299 
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 39586.78 

2 Реконструкция на улица в с.Богатино 19957.52 19957.52 

3 Реконструкция на път в с.Боровица 75000.00 74478.20 

4 Реконструкция на път в с.Брезен 30000.00 29806.73 

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

6 Реконструкция на улица в  с. Бял извор 33254.72 33254.72 

7 Реконструкция на улица в с.Горно Прахово 28149.16 28149.16 

8 Реконструкция на път в с. Сухово 21000.00 20671.99 

9 Реконструкция на път в с.Чубрика 30000.00 31615.45 

10 Реконструкция на път в с.Ябълковец 30000.00 29749.12 

11 Реконструкция на път в с.Теменуга 20000.00 20941.52 

12 Реконструкция на път в с.Гърбище 25000.00 24836.04 

13 Реконструкция на път в с.Долно Прахово 20000.00 19746.52 

14 Реконструкция на път в с.Еньовче 27000.00 26615.45 

15 Реконструкция на улица в с.Жълтуша 23613.11 23613.11 

16 Реконструкция на път в с.Китница 17000.00 16789.70 

17 Реконструкция на път в с.Кроячево 21000.00 20857.43 

18 Реконструкция на път в с.Ленище 29000.00 28776.76 

19 Реконструкция на път в с.Млечино 50000.00 49630.78 

20 Реконструкция на улица в с.Падина 58796.08 58796.08 

21 Реконструкция на път в с.Правдолюб 30000.00 29796.85 

22 Реконструкция на път в с.Русалско 21000.00 19626.68 

23 Реконструкция на улица в с.Светулка 30398.95 30398.95 



24 Реконструкция на улица в с.Седларци 23383.10 23383.10 

25 Водоснабдяване на с.Горно Прахово от мах. Третак 100000.00 0.00 

 

Водоснабдяване на с.Горно Прахово и изграждане на два 

резервоара за питейна вода в с.Търна 

0.00 100000.00 

26 Ремонт на сградата на кметството в с.Бял извор 18000.00 15788.84 

27 Ремонт на сградата на кметството в с.Синчец 6000.00 6459.39 

28 Ремонт на кухненски бокс в ДГ "Мир" с.Бял извор 7000.00 8306.86 

29 

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

извор 

4000.00 0.00 

30 Благоустрояване на централна градска част на гр. Ардино 688560.94 695479.85 

3 Доставка и монтаж на водна помпа за с.Голобрад 2397.26 2397.26 

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

II. 

 

Постъпления от продажба на нефинансови активи 

и други местни приходи 

471500.00 

 

556500.00 

 

1 Реконструкция на ул. „Арда“ в гр.Ардино 32958.58 32958.58 

2 ППР 36334.00 32696.52 

3 

Асфалтови кърпежи на улична мрежа на територията на гр. 

Ардино 

100000.00 98806.80 

4 Реконструкция на улична мрежа в гр. Ардино 5174.55 5174.55 

5 Ремонт на обреден дом в с.Търносливка 20000.00 24503.30 

6 Ремонт на обреден дом в с.Жълтуша 17000.00 17000.00 

7 Доставка и монтаж на парапет в с.Левци 2000.00 2070.44 

8 

Основен ремонт на отводнителни шахти в гр.Ардино и 

с.Падина 

17800.00 17800.00 

9 Водоснабдяване на с.Търна 15000.00 0.00 

 

Водоснабдяване на с.Горно Прахово и изграждане на два 

резервоара за питейна вода в с.Търна 

0.00 15287.51 

10 Ремонт на тротоарните настилки в центъра на с.Бял извор 30092.34 30092.34 

11 Отводняване на път в мах. Долна, с.Млечино 10014.84 10014.84 

12 Ремонт на настилката на спортна площадка в кв.Диамандово 34922.32 34922.32 

13 Изграждане на подпорна стена в с.Богатино 6504.28 6504.28 

14 Реконструкция на улица в с.Ахрянско 14718.90 14718.90 

15 Реконструкция на път в мах. Гарване, с.Бял извор 15000.00 14646.16 

16 Реконструкция на улица в с.Голобрад 16269.65 16269.65 

17 Реконструкция на път в с.Левци 15000.00 14883.29 

18 Реконструкция на път в с.Червена скала 12000.00 11749.20 

19 Реконструкция на път в с.Дядовци 12000.00 12560.68 

20 Реконструкция на път в с.Рибарци 7000.00 6917.34 

21 Реконструкция на улица в с. Чернигово 9083.68 9083.68 

22 Реконструкция на улица в с.Главник 9000.00 0.00 

23 Реконструкция на път в с.Любино 12000.00 11870.77 

24 Реконструкция на път в с.Искра 15000.00 14874.55 



25 Реконструкция на път в с.Синчец 15000.00 14785.76 

26 Реконструкция на път в с.Стояново 10000.00 9840.90 

27 Реконструкция на път в с.Дедино 10000.00 9912.84 

28 Изграждане на въжен атракцион в ТК „Белите брези“ 15000.00 15000.00 

29 

Закупуване на машини, съоръжения, оборудване и 

стопански инвентар 

 

11460.60 

 

11460.60 

30 

Реконструкция на пешеходна пътека (калдъръм) от речни 

камъни на Дяволски мост 

 

30166.26 

 

30166.26 

31 Доставка и полагане на парапет на ул. „Самара“ гр.Ардино 0.00 9927.94 

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 

56700.00 

 

 

56700.00 

 

 



1 Закупуване на високопроходим лек автомобил  28200.00 28200.00 

2 

Закупуване на оборудване за високопроходим лек 

автомобил 

3500.00 3500.00 

3 

Закупуване на компютри, машини, съоръжения, обзавежда-

не, оборудване и стопански инвентар 

25000.00 25000.00 

 

VI. 

 

 

Възстановени отчисления по ЗУО" 

65000.00 65000.00 

1 Закупуване на товарен автомобил (контейнеровоз) 65000.00 65000.00 

 

VII. 

 

От преходен остатък от средствата за зимно поддържане 

и снегопочистване 

0.00 14400.00 

1 Закупуване на снегопочистваща/опесъчаваща техника 0.00 14400.00 

VIII. 

 

 

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 

 

IX. 

 

 

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 8478864.13 8493264.13 

 

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „ЗА“ – 27. 

==========  

Вярна с оригинала при ОбС-Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик: Н.Зюлкерова     /С.Байрям/ 

 
 


