
  
 

 

ПРЕПИС! 
ПРОТОКОЛ № 24 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ НА 
21.12.2021 ГОДИНА 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 300 
 І. Одобрява план-сметката за необходимите приходи и разходи за услугите по  

събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 

третиране; третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации /депа/ и 

поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 

селищните образувания в общината за 2022 г., съгласно Приложение №1. 

 ІІ.  Определя такса за битови отпадъци, дължима през 2022 година, съобразно 

Решение № 180/ 29.12.2020 г. на ОбС – Ардино,  с което е определен размера на такса 

битови отпадъци на територията на община Ардино за 2021 година, както следва: 

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

ВИД УСЛУГА 

Когато не може да се установи вида и броя 
използвани съдове - на база данъчна оценка 
на имотите 

При подадена декларация по 
чл.24 от Наредбата на ОбС за вид 
и брой съдове за нежилищни 
имоти на предприятия и 
граждани 

Жилищни 
имоти на 
всички в: 

Нежилищни 
имоти на 
граждани и на 
болницата в: 

Нежилищни 
имоти на 
предприятия и 
на общината 
в: 

1 бр. 
кофа       
120 л.        
240 л. 

1 бр. 
контейнер 
тип  
"Бобър" 

1 бр. 
контейнер          
4 куб. м. 

Общината 
гр. 
Ардино Общината 

гр. 
Ардино Общината 

гр. 
Ардино 

I - ва услуга 
Събиране и 
транспортиране 
на битови 
отпадъци до 
съоражения и 
инсталации за 
тяхното 
третиране 

3,5           
на 
1000 

1,5 на 
1000 

4,5 на 
1000 

2,5 на 
1000 

6,0 на 
1000 

6,0 на 
1000 

240 лв. 
/за 120 

л./ 
360 

лв./за 
240 л./ 

600 лв. 1 200 лв. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

АРДИНО 

Ул. “Бели брези” №31, тел. 03651/42 38; 42-01 
факс 45 68; е-mail:obs_ardino@abv.bg 



 

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

организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци  се събира годишна такса 

за ТБО в размер, както следва: 

 1.2.1. Такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 

инсталации за тяхното третиране – 0 на хиляда върху данъчната оценка на имота. 

 1.2.2. Такса за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации /депа/ 

– 1.5 на хиляда върху данъчната оценка на имота.  

 1.2.3. Такса за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване – 

4,0 на хиляда от данъчната оценка на имота, а в гр. Ардино – 1,5 на хиляда. 

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

организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци се събира годишна такса 

за ТБО в размер, както следва: 

 1.3.1. Такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци – 0 на хиляда върху 

данъчната оценка на имота. 

 1.3.2. Такса за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации 

/депа/– 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 на териториите за обществено ползване – 

4,5 на хиляда върху данъчната оценка на имота, а в гр.Ардино – 3,0 на хиляда. 

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

организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци се събира годишна такса 

за ТБО в размер, както следва: 

 1.4.1. Такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци – 0 на хиляда върху 

данъчната оценка на имота.  

 1.4.2. Такса за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации 

/депа/– 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на имота, а тя е по-високата между 

отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ. 

II - ра услуга 
Третиране на 
ТБО в депа и 
други 
съоражения 

1,5 на 
1000 

1,5 на 
1000 

2,0 на 
1000 

1,5 на 
1000 

1,5 на 
1000 

1,5 на 
1000 

1,5 на 1000 върху по-високата от 
данъчната оценка или отчетна 
стойност на имота 

III - та услуга 
Поддържане 
чистотата на 
териториите за 
обществено 
ползване 

4,0 на 
1000 

1,5 на 
1000 

4,5 на 
1000 

3,0 на 
1000 

5,5 на 
1000 

5,5 на 
1000 

5,5 на 1000 върху по-високата от 
данъчната оценка или отчетна 
стойност на имота 

ОБЩО: 
9,0 на 
1000 

4,5 на 
1000 

11,0 
на 
1000 

7,0 на 
1000 

13,0 
на 
1000 

13,0 
на 
1000   



 1.4.3. Такса за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване – 

5,5 на хиляда върху данъчната оценка на имота, а тя е по-високата между отчетната им 

стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ.  

            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 събиране и транспортиране на битови отпадъци – 5.00 лв. 

 1.5.2. Такса за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации 

/депа/– 1.0 лв. 

 1.5.3. Такса за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване – 

4.00 лв.  

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 301 
 1.На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА и чл. 1, ал. 5, т. 14 от ЗДБРБ за 2021 

г., Общински съвет – Ардино одобрява 210 000,00 лв. от осигурените на община Ардино 

финансови средства с ПМС №326/12.10.2021 г. за допълващи и компенсиращи мерки във 

връзка с COVID-19 през 2021 г. да бъдат изразходени за реконструкция и обновяване на 

външното улично осветление на територията на община Ардино. 

 2.Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действия за 

реконструкция и обновяване на външното улично осветление на територията на община 

Ардино. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 302 
 1.На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - Ардино подкрепя 

идеята на Кмета на общината за кандидатстване с проектно предложение пред МТСП по 

Проект „Красива България“, Мярка М02- “Подобряване на социалната инфраструктура” за 

обект: ДГ „Слънце”, находяща се в гр. Ардино. 

 2.Възлага на Кмета на общината да  изготви и внесе необходимите документи по 

изискванията на Проект „Красива България” и да се предвидят за съфинансиране 

средства от бюджета на общината в размер на 69 736 лв., представляващи 50 % от общата 

стойност на проекта. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 303 
 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 таксиметрови стоянки за автомобили извършващи таксиметров превоз на 
пътници, както следва: 

- Улица“Иван Вазов“ - 3 броя /от кръстовището пред Държавно горско стопанство в 
посока гатера/;  



- Улица “Родопи“ – 3 броя /след пешеходната пътека в посока бившето 
поделение/;  

- Улица “Бреза“ – 1 брой /до входа на ресторант „Перла“/; 
- Автогара – гр.Ардино – 2 броя. 
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 таксиметровите стоянки. 
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 28, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 304 
 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 
транспортна схема и Областна транспортни схеми, както следва: 

1.Автобусна линия-  Ардино-Голобрад с час на тръгване от с. Ардино 12.30 ч.  и час 
на тръгване от с. Голобрад  07.30ч. Изпълнява се целогодишно и ежедневно 

2.Автобусна линия-  Ардино -Долно Прахово  с час на тръгване от Ардино 12.00 
часа и час на тръгване от с. Долно Прахово 07.00 часа. Изпълнява се целогодишно и 
ежедневно. 

3.Автобусна линия-  Ардино - Седларци  с час на тръгване от Ардино 11.00 часа и 
час на тръгване от с. Седларци 07.20 часа. Изпълнява се целогодишно и ежедневно. 

4.Автобусна линия-  Ардино - Еньовче  с час на тръгване от Ардино 12.00 часа и час 
на тръгване от с. Еньовче 10.30 часа. Изпълнява се целогодишно и ежедневно. 

5.Автобусна линия-  Ардино - Търносливка  с час на тръгване от Ардино 15.00 часа 
и час на тръгване от с. Търносливка 08.30 часа. Изпълнява се целогодишно и ежедневно. 

6.Автобусна линия-  Ардино - Кроячево  с час на тръгване от Ардино 14.00 часа и 
час на тръгване от с. Кроячево 14.30 часа. Изпълнява се целогодишно и ежедневно. 

7.Автобусна линия-  Ардино - Ахрянско  с час на тръгване от Ардино 15.00 часа и 
час на тръгване от с. Ахрянско 16.00 часа. Изпълнява се целогодишно и ежедневно. 

8.Автобусна линия-  Ардино - Еньовче  с час на тръгване от Ардино 17.10 часа и час 
на тръгване от с. Еньовче 07.00 часа. Изпълнява се целогодишно и ежедневно. 

9.Автобусна линия-  Ардино - Русалско  с час на тръгване от Ардино 14.00 часа и 
час на тръгване от с. Русалско 07.30 часа. Изпълнява се целогодишно и ежедневно. 

10.Автобусна линия-  Ардино - Русалско  с час на тръгване от Ардино 14.00 часа и 
час на тръгване от с. Русалско 12.30 часа. Изпълнява се целогодишно и ежедневно. 

11.Автобусна линия-  Ардино - Ахрянско  с час на тръгване от Ардино 08.00 часа и 
час на тръгване от с. Ахрянско 09.00 часа. Изпълнява се целогодишно и ежедневно. 

12.Автобусна линия-  Ардино - Еньовче  с час на тръгване от Ардино 10.00часа и 
час на тръгване от с. Еньовче 08.30 часа. Изпълнява се целогодишно и ежедневно. 

13.Автобусна линия- Кърджали-Голобрад  с час на тръгване от Кърджали 12.30 часа 
и час на тръгване от с. Голобрад 07.30 часа. Изпълнява се целогодишно и ежедневно. 



14.Автобусна линия- Кърджали-Долно Прахово  с час на тръгване от Кърджали 
17.00 часа и час на тръгване от с. Долно Прахово 13.30 часа. Изпълнява се целогодишно и 
ежедневно. 

15.Автобусна линия- Кърджали-Русалско  с час на тръгване от Кърджали 16.00 часа 
и час на тръгване от с. Русалско 12.30 часа. Изпълнява се целогодишно и ежедневно. 

16.Автобусна линия- Кърджали-Русалско  с час на тръгване от Кърджали 16.00 часа 
и час на тръгване от с. Русалско 07.30 часа. Изпълнява се целогодишно и ежедневно. 

17.Автобусна линия- Кърджали- Долно Прахово  с час на тръгване от Кърджали 
12.00 часа и час на тръгване от с. Долно Прахово 07.20 часа. Изпълнява се 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 - 17 бр. 
Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „ЗА“ – 28. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 305 
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 01.01.2022г.до 
31.12.2022г., както следва: 

1. Златка Димитрова Димитрова /терен, 30.00кв.м., находящ се  на ул.”Бели 
брези”, предназначение: монтиран павилион /магазин плод-зеленчук/, месечна наемна 
цена :45.00лв., без ДДС.  

ІІ. Общински съвет – Ардино упълномощава Кмета на общината да сключи 
съответните Анекси. 
Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „ЗА“ – 28. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 306 
І. Общински съвет -  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 №7, находящ се на ул.“Бели брези“ в гр.Ардино, с площ 30.00кв.м., за 
поставяне на преместваемо съоръжение – павилион за развиване на търговска дейност 
за срок от 3/три/ години. Първоначална месечна наемна цена : 45.00лв. без ДДС. 



ІІ. Общински съвет – 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 28 общински съветници, от които „ЗА“ – 28. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 307 
I. Общински съвет –  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 Общинския поземлен фонд на Община 
Ардино, за срок от 10/десет/ години, за ползване по предназначение, както следва:   

1. Поземлен имот 69518.10.642, област Кърджали, община Ардино, с. Стояново, 
вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 9, НТП 
Ливада, площ 1830 кв. м, стар номер 000437, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-
674/09.03.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, първоначална тръжна годишна 
наемна цена 39.71 лв. 

2. Поземлен имот 69518.10.645, област Кърджали, община Ардино, с. Стояново, м. 
ЛИВАДИЕ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 
9, НТП Ливада, площ 440 кв. м, стар номер 000457, Заповед за одобрение на КККР № РД-
18-674/09.03.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, първоначална тръжна 
годишна наемна цена 9.55 лв. 

3. Поземлен имот 00607.11.962, област Кърджали, община Ардино, гр. Ардино, м. 
БУНАР БАШЪ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП 
Изоставена нива, площ 413 кв. м, стар номер 011962, Заповед за одобрение на КККР 
№ РД-18-305/02.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, първоначална тръжна 
годишна наемна цена 8.96 лв. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 308 
I. Общински съвет –  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 Общинския поземлен фонд на Община 
Ардино, за срок от 10/десет/ години, за ползване по предназначение, както следва:   

1. Поземлен имот 69518.10.660, област Кърджали, община Ардино, с. Стояново, м. 
ЛИВАДИЕ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 
9, НТП Нива, площ 2671 кв. м, стар номер 000534, Заповед за одобрение на КККР № РД-
18-674/09.03.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, първоначална тръжна 
годишна наемна цена 57.96 лв. 

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

==========  



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 309 
 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 №4/03.01.2018год. за наем на общинско нежилищно помещение – 

Търговско помещение №8, 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 

17.50кв.м., с наемател Евгени Владимирович Смирнов, с предназначение: за развиване 

на търговска дейност, месечна наемна цена: 69.99/шестдесет и девет лева и деветдесет и 

девет стотинки, с ДДС, считано от 01.01.2022г. до 31.12.2022 година. 

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

Анекси към договорите за наем. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 310 
 I.Общински съвет –  Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с 

чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.16, ал.1 от НРПУРОИ в Община Ардино, предоставя за 

безвъзмездно право на ползване на Агенция за социално подпомагане, Дирекция 

„Социално подпомагане“ – Ардино, част от общински недвижим имот, публична 

общинска собственост, представляващ: част от първи етаж от двуетажна масивна сграда , 

находяща се  в гр. Ардино, ул.”Бели брези” №29, УПИ I от кв.25 с пл. сн.  №205 и 206 по 

регулационния план на гр. Ардино, с площ 274.00 кв.м., при граници:изток-

пространство;запад-пространство;север-прострнство;юг-помещения на Община Ардино; 

горе-административни помещения на Община Ардино, актуван с АПОС №75/21.07.1998 

година, за срок от 5/пет/ години, с предназначение: за нуждите на Дирекция за социално 

подпомагане-Ардино. 

         II.Общински съвет –  Ардино, упълномощава Кмета на Общината да сключи договора 

за  безвъзмездно ползване с Агенция за социално подпомагане. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 311 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.39, ал.3 от ЗУТ 0във 

връзка с чл.305, ал.1 от ЗПУО,  Общински съвет - Ардино реши: 
1. Общински съвет - Ардино дава съгласие да бъде променено предназначението 

на сградите  Общежитие № 1 /девойки/ - пететажна сграда със застроена площ 514 кв.м., 
МК, построена през 1983 г. и Общежитие № 2 /младежи/ - пететажна сграда със 
застроена площ 514 кв.м., МК, построена през 1983 г., находящи се в УПИ VIII, кв.29 по 
ПУП на град Ардино, представляващи публична общинска собственост, съгласно АПОС 
№737/26.06.2009 г., от общежития в жилища за настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди. 

2. Възлага и упълномощава кмета на община Ардино да предприеме постъпки по 
реда на чл.39, ал.3 от Закона за устройство на територията за промяна на 



предназначението на сградите описани в т.1 от настоящото решение, като подаде 
заявление пред главния архитект на община Ардино. 
Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „ЗА“ – 28. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 312 
Общински съвет – Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с 

чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост и чл.57, ал.1, т.4 от НРПУРОИ и във 
връзка с Наредба №19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на 
предназначението им – Община Ардино приема: 
        І. Да се учреди възмездно право на строеж на селскостопанска сграда с площ 155.00 
кв.м. /сто петдесет и пет квадратни метра/ върху поземлен имот с идентификатор 
80176.1.828, находящ се в землището на село Боровица, община Ардино, актуван с Акт за 
частна общинска собственост №3966 от 28.07.2021 г., в полза на „Сдружение на ловците и 
риболовците Кърджали“. 
      ІІ. Упълномощава Кмета на Община Ардино да възложи изготвянето на оценка за 
учредяване на възмездно право на строеж, Заповед и Договор за учредяване право на 
строеж. 
Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „ЗА“ – 28. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №313 
 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 124, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 

134, ал.1, т.1 и чл.134, ал.3 от ЗУТ, Общински съвет Ардино разрешава на г-н Гюнер Паша 

да изработи проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на община 

Ардино, одобрен с №319 от 24.11.2017 година на Общински съвет Ардино в частта му за 

поземлен имот с идентификатор 07747.11.587 по КККР на село Бял извор, община 

Ардино, с който имота да бъде предназначен за „производствени и складови дейности“ . 

 Проектът за изменение на действащия ОУП да бъде изработен и процедиран при 

спазване на действащата нормативна уредба. 

 2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 

134, ал.3 от ЗУТ  Общински съвет Ардино разрешава на г-н Гюнер Паша да изработи 

проект за ПУП – ПЗ за поземлен имот с идентификатор 07747.11.587 по КККР на село Бял 

извор, община Ардино, с който имота да се устрои като територия от разновидност 

„предимно производствена зона“, с което инвестиционните намерения за изграждане на 

нови сгради и съоръжения за разширяване на развиваните от него дейности могат да 

бъдат реализирани. 

 Проектът на Плана за застрояване да бъде изработен и процедиран при спазване 

на действащата нормативна уредба. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 314 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 124, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 

134, ал.1, т.1 и чл.134, ал.3 от ЗУТ, Общински съвет Ардино разрешава на г-н Ахмед Ахмед 

Мемиш да изработи проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на 



община Ардино, одобрен с №319 от 24.11.2017 година на Общински съвет Ардино в 

частта му за поземлен имот с идентификатор 07747.13.680, образуван от обединяването 

на поземлени имоти  с идентификатори  07747.13.604 и 07747.13.424 по КККР на село Бял 

извор, община Ардино, с който имота да бъде предназначен за „производствени и 

складови дейности“   

 Проектът за изменение на действащия ОУП да бъде изработен и процедиран при 

спазване на действащата нормативна уредба. 

 2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 

134, ал.3 от ЗУТ  Общински съвет Ардино разрешава на г-н Ахмед Ахмед Мемиш да 

изработи проект за ПУП – ПЗ за поземлен имот с идентификатор 07747.13.680, образуван 

от обединяването на поземлени имоти  с идентификатори  07747.13.604 и 07747.13.424 

по КККР на село Бял извор, община Ардино, с който имота да се устрои като територия от 

разновидност „предимно производствена зона“, с което инвестиционните намерения за 

изграждане на нови сгради – складове за съхранение на селскостопанска продукция и 

инвентар за разширяване на дейността на представляваното от него дружество могат да 

бъдат реализирани. 

 Проектът на Плана за застрояване да бъде изработен и процедиран при спазване 

на действащата нормативна уредба. 

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

==========  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 315 

 I.Общински съвет Ардино на основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 от 

19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 

отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци и във връзка с § 60 от ПЗР на 

Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс: 

          - Разрешава изразходването на сумата от 129 382лева, натрупана от средствата по 

чл. 3 и следващи от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и 

определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъци за закупуването на камион за сметосъбиране и сметоизвозване. 

 - Разрешава изразходването на сумата от 33 900 лева, натрупана от средствата по 

чл. 3 и следващи от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и 

определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъци, за закупуването на  30 броя контейнери тип „Бобър“ , 50 бр. пластмасови кофи 

с обем 240 л. и 200 бр. пластмасови кофи с обем 120 л.  

 II. Възлага на Кмета на Община Ардино да извърши последващите, съгласно Закона 

действия. 

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

==========  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 316 



 На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните приема отчета на Местната комисия за борба 
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 28, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
==========  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И   № 317 

       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 2021 година: 

РАЗХОДИ БИЛО СТАВА 

I. Местни дейности   

1. Дейност „Осветление на улици и площади“ 100000 145000 

2. Дейност „Др.дейности по жилищното строителство“ - 

издръжка 

0 17000 

3. Дейност „Други дейности по опазване на околната 

среда“ - издржка 

588021 571021 

II. Дофинансиране   

1. Дейност „Общинска администрация“ 150000 105000 

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 
2021г., да бъдат предоставени под формата на временен безлихвен заем за финасиране 
на разходи в местните дейности. 

Възлага на кмета на общината да отрази направените корекции по бюджета на 
общината за 2021г. по съответните функции, дейности и параграфи от ЕБК за 2021г. 
Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „ЗА“ – 27. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 318 

1. Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 28, т. 4 от Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общински жилища, дава  съгласие за продажба на общинско жилище, представляващо 
апартамент в жилищен имот в сградата на Бивш битов комбинат – село Боровица, ул. 
„Първа“ №72, общ.Ардино, обл.Кърджали, актуван с акт за частна общинска собственост 
№3713 от 30.11.2020 г. на наемателя Ремзие Реджебова Якубова, настанена в него по 
административен ред. 

2. Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 
упълномощава кмета на общината да възложи на лицензиран оценител изготвянето на 
оценка на имотите, след което да издаде заповед за прехвърляне на правото на 
собственост и да сключи договор за покупко – продажба.  
Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „ЗА“ – 27. 

==========  



 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 319 

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

отрицателно становище на Доклада по ОВОС за инвестиционно предложение „Добив на 

полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“ – находище „Китница“. 

 2.Не разрешава отдаването на концесия на проучвателна площ „Млечино – 

находище Китница“ за добив на полиметални руди от „Горубсо – Кърджали“ АД. 

 3.Предлага на държавните институции и министерствата да подкрепят Решението 

на Общински съвет – Ардино. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 26, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 

==========  

 

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик: Н.Зюлкерова     /С.Байрям/ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


