
  
 

ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 26 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, 

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ НА 01.04.2022 ГОДИНА 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 342 

На основание чл.52, ал.1 и чл. 21, ал. 1, т.6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с 

разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г., ПМС № 

31/17.03.2022г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 

година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет на Община Ардино, Общински съвет – Ардино, реши: 

1.  Приема бюджета на община Ардино за 2022 г. както следва: 

 1.1. По приходите в размер на 16 808 413 лв., в т.ч. за ДД – 8 525 827 лв. и МД – 

8 282 586 лв., съгласно Приложения № 1 и 3. 

 1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 8 525 827 лв. 

 в т.ч. : 

1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 7 903 329 лв.; 

1.1.1.2.Преходен остатък от държавни дейности от 2021 г. в размер на 622 498 лв,  

разпределен по дейности, съгласно Приложение № 2; 

1.1.1.2. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък в 

делегираните от държавата дейности, съгласно Приложение № 2. 

 1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 8 282 586 лв.,   

 в т.ч.: 

 1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 765 000 лв.; 

 1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  1 229 500 лв.; 

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 1 612 800 лв.; 

 1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 2 058 100 лв. 

 1.1.2.5. За зимно поддържане и снегопочистване - в размер на 396 900 лв. 

 1.1.2.6. Преходен остатък от местни дейности от 2021 г. в размер на 2 286 707 лв., 

разпределен по дейности (съгласно Приложение № 4), в това число: с целеви характер 

 1 817 589 лв., от тях  КР               1 361 804 лв. 

 1.1.2.7. Временни безлихвени заеми – 1 068 655 лв. 

1.1.2.8. Временна финансова помощ    -  55 000 лв. 

 1.1.2.9. Заеми от банки и други лица в страната (+/-)  -  -545 407 лв. 

1.1.2.10. Друго финансиране – Отчисления по ЗУО -  -205 191 лв. 

 1.2. По разходите в размер на 16 808 413 лв. разпределени по функции, групи, 

дейности и параграфи, съгласно Приложения № 2 и 4,    

в т.ч.  

 1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 8 525 827 лв., в т.ч.  

1.2.1.1. за капиталови разходи – 63 400 лв. 

 1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със 

средства от собствени приходи и от изравнителната субсидия в размер на 300 000 лв. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

АРДИНО 

Ул. “Бели брези” №31, тел. 03651/42 38; 42-01 
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 1.2.3. За местни дейности в размер на 8 282 586 лв., в т.ч. 4 173 674 лв. за 

капиталови разходи 

 1.3 Приема Програма за капиталовите разходи за 2022 година в размер на 6 775 

566 лв., от които 4 527 452 лв. финансирани със бюджетни средства и финансирани със 

средства от ЕС в размер    2 248 114 лв.,  съгласно Приложение № 5, като:  

 1.3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в 

размер на         2 058 100лв.; 

 1.3.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от 

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

размер на 743 770 лв.            

1.4. Утвърждава числеността на персонала и разпределението на плановите 

разходи за работни заплати през 2022г., без звената прилагащи системата на делегирани 

бюджети, съгласно Приложение № 6. 

1.5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва: 

1.5.1. Членски внос – 15 000лв.; 

1.5.2. За поддържане договорните взаимоотношения с побратимените общини 

Нилюфер-Бурса, Къркларели и Картал – Истанбул, Република Турция – 20  000 лв.; 

1.5.3. Помощи по решение на Общински съвет – 7  000 лв., в т.ч.  

1.5.3.1. За подпомагане на даровити ученици и студенти – 2 000 лв. 

1.5.3.2. Помощи за погребения (превоз, дъски, ковчег) – 2000 лв. 

 - индивидуален размер на помощта – 40лв., която се изплаща срещу представени 

препис-извлечение от смъртен акт, разходооправдателен документ за извършен разход, 

служебна бележка от съответното кметство, че не е предоставена друга помощ във 

връзка с погребението и удостоверение, че лицето е социално слабо и няма близки и 

роднини. 

1.5.4. Културни празници от общински характер  - 25 000 лв. 

1.5.5. Вестник “Ардински глас”  -  22 000 лв. 

1.5.6. Подпомагане на издателска дейност – 3 000 лв. 

1.5.7. Финансиране на участия от регионален и национален характер – 7 000 лв. 

1.5.8. Финансиране на Общинска учителска спартакиада – 1 000 лв. 

1.5.9. Субсидии за: 

1.5.9.1. читалища – 346 458 лв.; 

1.5.9.2. спортни клубове – 32 000лв., от които за СКТМ „Юнак“ – 22 000лв., ФК 

„Юнак 2000“ – 8000 лв. и резерв – 2000 лв.; 

1.5.9.3. организации с нестопанска цел – ТД „Бели брези“ – 2 000 лв. 

1.5.10. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия, 

свързани с предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 1.5.9 

1.6. Приема следните лимити за разходи:  

 1.6.1. Социално-битови в размер до 3 % от утвърдените разходи за основни 

заплати на лицата, назначени  по трудови правоотношения; 

 1.6.2. За представителни цели – 20 100 лв., в т.ч. 

 1.6.2.1. за кмета на общината  - 13 400 лв.; 

 1.6.2.2. за председателя на Общинския съвет – 6 700 лв.  

 1.7. Утвърждава поименен списък на лицата, заети във функция „Образование“, 

които имат право на транспортни разходи в размер на 100 % от стойността на 

действителните разходи, съгласно Приложение № 7. 

2. Определя максималния размер на дълга, както следва: 

2.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2022г. – 5 млн. лв.; 

2.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2022. – 171 376 лв. 



2.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 

2022г. – 2 млн. лв.  

3. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 

бъдат натрупани през 2022 година в размер до 20 млн. лв., като налични към края на 

годината не повече от   1 834 х. лв. 

4. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да 

бъдат поети през 2022 година в размер до 20 000 х. лв, като наличните към края на 

годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават   6 113 х. лв. 

5. Определя размера на просрочените задължения от предходни години, които ще 

бъдат разплатени от бюджета за 2022 година в размер на 3 495 лв. и размера на 

просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2022 година в размер 

на 2 107 лв. 

5.1. Приема план – график за обслужване на просрочените задължения за 2021 

година, съгласно Приложение № 8. 

6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 

съюз в размер на 3 258 493 лв., съгласно Приложение № 9.   

7. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели 

за  2022г. и прогнозни показатели за периода 2023г. - 2025 г. на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности на Община Ардино, съгласно Приложение 

№10. 

8. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община 

Ардино, съгласно Приложение № 11. 

9. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

9.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 

делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от 

държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

9.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на 

една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

10. Възлага на кмета: 

10.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

10.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението; 

10.3. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на 

постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на 

дарителя/донора и с размера на преизпълнението на местните приходи да актуализира 

разходите в зависимост от потребностите. 

10.4. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена 

при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по 

актуализираната Система за финансово управление и контрол 

10.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз 

по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ 

орган и на МФ. 

11. Упълномощава кмета: 

11.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо 

финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при 

условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата 

дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се 

променя предназначението на средствата в края на годината. 



11.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

11.3. Да ползва временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 

общинския бюджет и набирателни сметки на общината за авансово финансиране на 

плащания по проекти до възстановяването им от Управляващия орган. 

11.4. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 

Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за 

реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на плана за интегрирано 

развитие на общината. 

 12. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския 

бюджет да докладват ежемесечно за направените вътрешни компенсирани промени по 

бюджетите им. 

 13. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, 

съгласно Приложение № 12. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА“ - 24 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 343 

1.Общински съвет – Ардино на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, приема допълнение и изменение на Наредба 

за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Ардино, както следва: 

Изменя и допълва чл. 65, ал. 2, т.5 както следва: 

Чл. 65, ал.2 

т.5. Цени за продажба на стояща дървесина на корен в горски и извън горски 

територии, собственост на община Ардино, са както следва:  

№ 

по 

ред 

 

Наименование 

 

Мярка 

 

Цена на дървесината (в лв.) 

1 2 3 4 

1. Иглолистен объл дървен 

материал: 

  

 А) Едър:   

 Іа клас на сортимента пл.м3 100 

 І клас на сортимента пл.м3 95 

 ІІ клас на сортимента пл.м3 85 

 Б) Среден:   

 ІІІ  клас на сортимента пл.м3 65 

 ІV /обли греди/  пл.м3 45 

 Технологична дървесина пл.м3 32 

 В) Дребен - ритловици: пл.м3 35 

 Технологична дървесина пл.м3 32 

2. Широколистен объл дървен 

материал 

 бук, дъб, габър 

и други твърди 

широколистни 

акация , липа, 

бреза и меки 

широколистни 

орех, явор, 

ясен ,бряст и 

горско плодни 

 А) Едър:     

 Іа клас на сортимента пл.м3 80 65 140 

 І клас на сортимента пл.м3 70 60 90 

 ІІ клас на сортимента пл.м3 65 55 75 

 Б) Среден:     



 ІІІ  клас на сортимента пл.м3 60 55 55 

 ІV и V клас на сортимента пл.м3 35 35 35 

 В) Дребен: пл.м3 30 30 30 

3. Дърва за горене и вършина     

 А) дърва от иглолистни 

дървесни  видове 

пл.м3 

пр.м3 

32 

10 

 Б) дърва от широколистни 

меки дървесни  видове 

пл.м3 

пр.м3 

40 

10 

 В) дърва от широколистни 

твърди  дървесни  видове 

пл.м3 

пр.м3 

55 

15 

 Г) вършина пр.м3 2 

 Д) пънна дървесина пр.м³ 2 

 Е) технологична иглолистна 

дървесина 

 

пл.м3 

 

32 

4. Обла строителна дървесина 

за занаятчийски цели 

 

пл.м3 

 

60 

           Забележка: 

Дървата за огрев и технологичната дървесина добита от поземлени имоти, общинска 

собственост от юридически лица при сключен договор за ползване/закупуване да се 

заплащат по определените тарифни такси за плътен куб.м. Дървата за огрев добити от 

физически лица за лична употреба, без право на продажба с лимит до 10 пр.куб.м. да се 

заплащат по определените тарифни такси за пространствен куб.м. 

Приложение!  
Предварителна оценка на въздействието на проект за допълнение и изменение на 

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Ардино  

Елементи на 

оценката 

 

Аргументация 

 

 

Основания за 

иницииране 

на промени 

 

Чрез инициираното приемане на допълнение и изменение на Наредба за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Ардино се цели постигане на съответствие и 

избягване на противоречия на текстовете от Наредбата със Закона за 

местните данъци и такси и законодателството в цялост, както и създаване 

на възможност за оптимизиране на работата на общинскиата 

администрация чрез прецизиране, разширяване и осъвременяване на 

обхвата на услугите, предоставяни от община Ардино на физически и 

юридически лица с цел задоволяване на обществените потребности и 

осигуряване на икономически стимули за ефективно управление  на 

горите. 

 

Заинтересовани 

групи 

 

 

Заинтересованите и засегнатите групи от приемането на допълнение и 

изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Ардино са гражданите, 

ползващи услугите на община Ардино, като се очаква в глобален мащаб 

положително въздействие върху горепосочените обществени отношения, 

като използваните методи за определянето им са обществени консултации 

и сравнителен анализ. 

Анализ на 

 разходи и 

ползи 

Разходите, които ще възникнат за общинските структури ще бъдат в 

рамките на одобрените им бюджетни средства за съответната година, а 

очакваните ползи от приемането на допълнение и изменение на Наредба 



 

 

за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Ардино са свързани с по-пълно задоволяване на 

потребностите на ползвателите на услуги, както и подобряване на 

условията за безопасност, създаване на здравословни и безопасни 

условия на труд. 

Административна 

тежест и 

структурни 

промени 

1) Няма предвиждани и необходими административни промени, като 

закриване, сливане или създаване на нови административни структури.  

2) Не се въвеждат регулаторни режими и такси, които да доведат до 

промяна на регулаторната среда. 

Въздействие  

върху 

нормативната 

уредба 

Няма необходимост от непосредствени промени в други нормативни 

актове в резултат от приемането на допълнение и изменение на Наредба за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Ардино. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА“ - 26 
==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 344 

 Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, считано от 01.04.2022 г. отменя 

чл.431 чл.44 и чл.46 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Ардино. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА“ - 26 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 345 

I. Общински съвет – град Ардино на основание чл.21, ал.1,  т.12  от ЗМСМА във 

връзка с чл. 8, ал.9 от Закона за общинската собственост приема годишната програма за 

придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 

година 

1. П Р О Г Р А М А - за придобиване, управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост на община Ардино за 2022 г. 

2. Приложение № 1 – Годишна програма за управление с имоти общ. собственост-

нежилищни помещения; 

3. Приложение № 2 – Годишна програма за управление с общ. собственост  

/лекарски и стоматологични кабинети/; 

4. Приложение № 3 - Годишна програма за управление с имоти общ. собственост-

терени; 

5. Приложение № 4 - Годишна програма за управление с имоти общ. собственост-

/летни градини пред търговски обекти/; 

6. Приложение №5 – Годишна програма за разпореждане с имоти общинска 

собственост; 

7. Приложение №6  - управление със земеделски имоти - земи от общинския 

поземлен фонд; 

8. Приложение №7  разпореждане със земеделски имоти, общинска собственост; 

 9.Приложение № 8 – придобиване на имоти- при необходимост от дейности, 

свързани с реализация на проекти. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА“ - 26 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 346 

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

чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, включва в годишната програма за 



2022година за придобиване, управление и разпореждане, следния имот, частна общинска 

собственост: 

1. Поземлен имот с кадастрален №1/едно/, находящ се в урбанизираната 

територия на село Кроячево,№11, мах.“Ашикьой“, община Ардино, област Кърджали, 

допълнен и одобрен със Заповед №21 от 10.01.2022година на кмета на Община Ардино, с 

площ 274.00/двеста седемдесет и четири лева/, ведно с построената върху него: двуетажна 

масивна жилищна сграда със застроена площ -58.00 кв.м./петдесет и осем кв.м./ и 

разгърната застроена площ 116.00 кв.м./сто и шестнадесет кв.м./.Граници на имота: изток-

пътека на Община Ардино; запад-неурегулиран имот на Хатидже Сали; север-пътека на 

Община Ардино; юг- неурегулиран поземлен имот на Иляз Идриз. Актуван с Акт за частна 

общинска собственост№4221 от 18.03.2022 година. 

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

с чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и  чл.42, ал.1 от НРПУРОИ на Община 

Ардино открива процедура за продажба на имот, частна общинска собственост, както 

следва: 

1. Поземлен имот с кадастрален №1/едно/, находящ се в урбанизираната 

територия на село Кроячево,№11, мах.“Ашикьой“, община Ардино, област Кърджали, 

допълнен и одобрен със Заповед №21 от 10.01.2022година на кмета на Община Ардино, с 

площ 274.00/двеста седемдесет и четири лева/, ведно с построената върху него: двуетажна 

масивна жилищна сграда със застроена площ -58.00 кв.м./петдесет и осем кв.м./ и 

разгърната застроена площ 116.00 кв.м./сто и шестнадесет кв.м./.Граници на имота: изток-

пътека на Община Ардино; запад-неурегулиран имот на Хатидже Сали; север-пътека на 

Община Ардино; юг- неурегулиран поземлен имот на Иляз Идриз. Актуван с Акт за частна 

общинска собственост№4221 от 18.03.2022 година. 

IІI.Упълномощава Кмета на Община Ардино да възложи на лицензиран оценител 

изготвянето на оценка за  имотите  по т.I . 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА“ - 26 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 347 

 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 пазарната оценка на ограничено вещно право на строеж-гараж,  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  

6 322,00лв. / Шест хиляди триста двадесет и два  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 имот - частна общинска собственост,  чрез публичен търг с 

тайно/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 26 общински съветници, от които „ЗА“ - 26 



==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 348 

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

чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и  чл.42, ал.1 от НРПУРОИ на Община 

Ардино открива процедура за продажба на имоти, частна общинска собственост, както 

следва: 

1. Поземлен имот с кадастрален №26/двадесет и шест/, находящ се в 

урбанизираната територия на село Кроячево №101, общ.Ардино, област Кърджали, 

одобрен със Заповед №449 от 15.11.1988 година и допълнен със Заповед №936 от 

30.11.2021година на Кмета на Община Ардино, с площ 439.00 кв.м./четиристотин 

тридесет и девет кв.м./, ведно с построените върху него: двуетажна масивна жилищна 

сграда/бивше кметство и ФЗП/ със застроена площ -46.00 кв.м./четиридесет и шест 

кв.м./, масивна селскостопанска сграда със застроена площ-32.00 кв.м./тридесет и два 

кв.м./ и масивна сграда /склад/ със застроена площ 17.00 кв.м./седемнадесет 

кв.м./.Граници на имота: изток-поземлен имот на Ариф Садетин; запад-поземлен имот с 

идентификатор №39952.11.599;север-пътека; юг- поземлен имот с идентификатор 

№39952.11.599 и поземлен имот с идентификатор №39952.11.602. Актуван с Акт за 

частна общинска собственост №4211 от 21.01.2022година. 

2.Част от урегулиран поземлен имот I -222/римско-едно, арабско-двеста двадесет 

и два/, квартал 20/двадесет/ по ПУП на град Ардино, ул.“Пирин“, с площ 240.00кв.м. 

/двеста четиридесет кв.м./, ведно с изградената върху него: 

-Жилищна сграда с частичен призем със застроена площ 58.45 кв.м./петдесет и 

осем кв.м., четиридесет и пет стотни/, разгърната застроена площ-97.22 кв.м./ деветдесет 

и седем кв.м., двадесет и две стотни/. Етажност-едноетажна, с частичен призем-

конструкция-полумасивна. Граници на имота: изток-имот с кадастрален №223, кв.20; 

запад-улица „Пирин“; север-имот с кадастрален №224,кв.20;юг—имоти с кадастрален 

№№219 и 221, кв.20. Актуван с Акт за частна общинска собственост №706 от 10.05.2008 

година. 

IІ.Упълномощава Кмета на Община Ардино да възложи на лицензиран оценител 

изготвянето на оценка за  имотите  по т.I . 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА“ - 26 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 349 

І. Общински съвет – Ардино приема правила за ползване на мерите, пасищата и 

ливадите на територията на Община Ардино съгласно Приложение №1 към Решението. 

ІІ./1/ Определя пасищата, мерите и ливадите – общинска собственост за 

индивидуално ползване и отдаване под наем и аренда без търг през стопанската 

2022/2023 г., на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животните и 

регистрация на животновъдните обекти на БАБХ, съгласно Приложение №6, т.I към 

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в 

Община Ардино за 2022 година. 

/2/ Приема годишна наемна цена за индивидуално ползване на декар, както 

следва: 

Ливада – 16.30 лв. 

Пасище, мера – 6.20 лв. 

 ІІІ./1/ Упълномощава кмета на общината да назначи общинска комисия, за 

разпределяне на площите, въз основа на подадените искания и да сключи договори за 

индивидуално ползване на мери, пасища и ливади за срок до 5 /пет/ стопански години.  



/2/ Задължава ползвателите на пасища и мери за индивидуално ползване от 

общинския поземлен фонд да заплатят годишната наемна цена за стопанската 2022/2023 

г., при подписване на договорите за наем, а за останалите – ежегодно, в началото на 

всяка стопанска година.  

 ІV./1/ Площите се разпределят за пасищно отглеждане на едър и дребен рогат 

добитък, съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. 

/2/ Ползвателите се задължават да ползват и поддържат мерите, пасищата и 

ливадите според приетите правила. 

V. Останалите свободни пасища, мери и ливади от ОПФ се отдават под наем чрез 

търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Срокът на 

договора е за 1/една/ стопанска година. 

VI. Останалите след провеждане на търга свободни пасища, мери и ливади се 

отдават под наем чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на 

лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично 

състояние. Срокът на договора е за 1/една/ стопанска година. 

VII. Упълномощава Кмета на Община Ардино да извърши всички действия по 

настоящото решение. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА“ - 26 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 350 

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

връзка с чл.24а, ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.34, ал.2 от НСУРЗОПФ на община Ардино определя 

маломерни имоти съгласно приложение №6, т.II към Годишната програма за управление 

и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Ардино за 2022 година, които 

могат да се отдават под наем без търг или конкурс за една стопанска година – 

стопанската 2022/2023 година. 

ІІ. Срокът на договорите за отдаване под наем на земите по т.І е 1/една/ стопанска 

година. 

ІІІ. Приема годишната наемна цена за декар в размер на 21.70 лв. 

ІV. ОбС – Ардино упълномощава кмета на Общината да предостави под наем на 

желаещите за ползване, по реда на подаване на заявленията. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА“ - 26 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 351 

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 автобусна линия от утвърдената 

Общинска транспортна схема, както следва: 

1.Автобусна линия-  Ардино -Седларци с час на тръгване от гр. Ардино  11.00 ч.  

и час на тръгване от с. Седларци  07.20ч. 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 - 1 бр. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА“ - 26 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 352 

І. Общински съвет-Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.25 от ЗМСМА и във връзка 

с чл.8, ал.3 и ал.4 от Наредба № 2 от 15.03.2015 година на министерството на транспорта 

и съобщенията за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 

осъществяване на обществен превоз с автобуси, утвърждава направената промяна в 

Общинска транспортна схема на Община Ардино, като включва с.Падина в 

маршрутното разписание на автобусна линия Ардино-Седларци с часове на тръгване от 

гр. Ардино -11.00 часа и с. Седларци -07.20 часа, която  се изпълнява ежедневно и 

целогодишно.  

Приложение: Проект на маршрутно разписание-1бр. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА“ - 26 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 353 

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.Учредява безсрочно възмездно право на строеж в полза на 

„Eлектроразпределение Юг“ ЕАД,  за изграждане на 1 (един)  брой МТТ (метално 

трансформаторно табло) със застроени площи до 3,20 квадратни метра, съгласно 

одобрен технически проект и определена сервитутна площ в размер на 38.00 квадратни 

метра за обслужването му върху част от поземлен имот поземлен имот с идентификатор 

00607.12.553 по КККР на землището на град Ардино на цени определени от лицензиран 

оценител; 

2.Възлага на Кмета на общината да извърши всички последващи действия по 

учредяване правото на строеж и определяне на сервитутна площ. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА“ - 26 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 354 

1. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 8 и ал. 9 от Закона за 

общинската собственост чл.8, ал.9, § 1, т.1 от допълнителни разпоредби от Закона за 

общинската собственост и във връзка с §5, т.7 допълнителни разпоредби на Закон за 

устройство на територията Общински съвет- Ардино обявява за изграждане на 

индустриална зона „Веселиново“ за реализация на инвестиционен проект: „ПУП – ПРЗ 

за имоти 12533, 12587, 12535 и 12537 находящи се в землище  с.Дядовци, община 

Ардино” 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 земеделски земи. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА“ - 26 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 355 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за 



общинската собственост, чл. 15, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 6, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Общински съвет – 

Ардино дава съгласие за безвъзмездно управление и предоставяне на община Ардино на 

поземлен имот с идентификатор 62894.10.444 по КККР с площ 1 488 м2 и сграда със 

застроена площ 387 м2, поради отпаднала необходимост за Министерство на отбраната в 

село Родопско, кметство Ахрянско, община Ардино, област Кърджали за трайно 

задоволяване на обществени потребности с местно значение. 

2.Възлага на кмета на община Ардино да внесе изискващите се документи в 

Министерство на отбраната, Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството и при областния управител за становище. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА“ - 26 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 356 

На основание чл.21, ал.1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 11 и чл. 12 от Закона за туризма, Общински съвет – 

Ардино приема Отчета за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община 

Ардино за периода 2017-2020 г. и приема Програма за развитие на туризма в община 

Ардино през периода 2022-2025 г. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 357 

І. 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, Общински съвет – Ардино приема пазарната оценка за 

ограничено вещно право на строеж – едноетажна селскостопанска сграда,  както следва: 

 Ограничено вещно право на строеж на едноетажна 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 година. Стойността 

на пазарната оценка е   3 671.00 лева /три хиляди шестстотин седемдесет и един лева/. 

ІІ. Упълномощава Кмета на Община Ардино да организира издаването на заповед 

и да сключи договор за учредяване на ограничено вещно право на строеж. 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА“ - 26 

==========  

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

Протоколчик:Н.Зюлкерова     /С.Байрям/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


