
  
 

 

ПРЕПИС! 
П Р О Т О К О Л № 28 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ НА 30.06.2022 ГОДИНА. 

 

  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 390 

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 2022 година, а именно: 

№ 

 по 

ред 

Наименование на обекта  и  източник на финансиране 

 

БИЛО 

 

СТАВА 

 

I. 

 

 

Целева субсидия за капиталови разходи  

  2058100.00 2058100.00 

1 

Реконструкция на общински пазар - гр. Ардино и 

пристройка в УПИ-1, квартал 11, в ПУП  на гр.Ардино 400000.00 400000.00 

2 Изграждане на паркинг в гр. Ардино, ул. „Родопи“  105000.00 105000.00 

3 Ремонт на централен мост на ул. „Републиканска“  40000.00 40000.00 

4 Асфалтиране на улици в гр. Ардино 70200.00 70200.00 

5 Водоснабдяване до с. Млечино от с. Кроячево (Лъджата)  170000.00 155000.00 

6 Реконструкция на път в с.Ахрянско 15500.00 15500.00 

7 Реконструкция на път в с.Търносливка 27300.00 27300.00 

8 Реконструкция на път в с.Светулка 40000.00 40000.00 

9 Реконструкция на път в с.Кроячево 24700.00 24700.00 

10 Реконструкция на път в с. Правдолюб, мах. Джелилер  35000.00 35000.00 

11 Реконструкция на път в с.Дядовци 22400.00 22400.00 

12 Реконструкция на улица в кв. Диамандово,    с. Бял извор 60000.00 60000.00 

13 Реконструкция на улица в  с. Бял извор 80000.00 80000.00 

14 Реконструкция на път в мах. Гарване, с.Бял извор 15700.00 15700.00 

15 Реконструкция на път в мах. Деремахала, с.Бял извор 25000.00 25000.00 

16 Реконструкция на път в с.Срънско 11700.00 11700.00 

17 Реконструкция на път в с.Башево 60000.00 60000.00 

18 Реконструкция на път в с. Горно Прахово 10000.00 10000.00 

19 Реконструкция на път в с. Долно Прахово 30000.00 30000.00 
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20 Реконструкция на път в с.Сухово 20000.00 20000.00 

21 Реконструкция на път в с.Голобрад 33000.00 33000.00 

22 Реконструкция на улица в с.Боровица 65000.00 65000.00 

23 Реконструкция на улица в с.Брезен 43700.00 43700.00 

24 Реконструкция на път в с.Любино 13600.00 28600.00 

25 Реконструкция на път в с. Русалско 24000.00 24000.00 

26 Реконструкция на улица в с. Китница 25000.00 25000.00 

27 Рехабилитация на МП Ябълковец - Хромица 15900.00 15900.00 

28 Рехабилитация на местен път за мах. Голица, с. Млечино  25000.00 25000.00 

29 Реконструкция на улица в с.Млечино 35500.00 35500.00 

30 Реконструкция на път в с. Искра 12900.00 12900.00 

31 Реконструкция на улица в с.Ленище 31000.00 31000.00 

32 Реконструкция на път в с. Синчец 24300.00 24300.00 

33 Реконструкция на път в с. Гърбище 33300.00 33300.00 

34 Реконструкция на улица в с.Чубрика 18000.00 18000.00 

35 Реконструкция на път в с.Ябълковец 40000.00 40000.00 

36 Реконструкция на път в с.Левци 18600.00 18600.00 

37 Реконструкция на път в с.Червена скала 17000.00 17000.00 

38 Реконструкция на път в с.Теменуга 17800.00 17800.00 

39 Изграждане на резервоар за вода в с.Богатино 40000.00 40000.00 

40 Изграждане на резервоар за вода в с.Чернигово 10000.00 0.00 

 Реконструкция на път в с. Чернигово 0.00 10000.00 

41 Реконструкция на улица в с.Жълтуша 30000.00 30000.00 

42 Реконструкция на улица в с.Еньовче 27000.00 27000.00 

43 Реконструкция на улица в с.Падина 59600.00 59600.00 

44 Реконструкция на път в с.Седларци 20000.00 20000.00 

45 Реконструкция на път в с.Стояново 31000.00 31000.00 

46 Реконструкция на улица в с.Главник 14400.00 14400.00 

47 Изграждане на подпорни стени в с.Горно Прахово (100м) 70000.00 70000.00 

II. 

 

Постъпления от продажба на нефинансови активи 

и други местни приходи 

743770.00 

 

743770.00 

 

1 Благоустрояване на централна градска част на гр. Ардино 9370.00 32801.88 

2 Ремонт на трибуни на стадион „Юнак“ – гр. Ардино  35000.00 35000.00 

3 

Доставка на машини, съоръжения и оборудване за стадион 

"Юнак" гр.Ардино 

45700.00 45700.00 

4 Ремонт на санитарните възли в парк "Нилюфер" 5000.00 5000.00 

5 

Изграждане на кът за мероприятия в местността 

„Карапънар“ 

50000.00 20822.96 

6 Ремонт на сградата на кметството в с.Светулка 6700.00 6700.00 

7 Ремонт на покрива на сградата на кметството в с.Сухово 5400.00 5400.00 

8 

Изграждане на съоръжения за ограничаване на скоростта на 

републикански път в с.Бял извор 

10000.00 10000.00 

9 Реконструкция на МП Боровица - Рибарци 9800.00 9800.00 

10 Реконструкция на път в с. Чернигово 15400.00 15400.00 



11 

Благоустрояване около сградата на кметството в с. Горно 

Прахово 7000.00 7000.00 

12 

Благоустрояване около сградата на кметството в с. Долно 

Прахово 5000.00 5000.00 

13 Ремонт на санитарните възли в центъра на с.Горно Прахово 15000.00 15000.00 

14 Ремонт на санитарен възел в с.Русалско 3000.00 3000.00 

15 Асфалтиране на път в с.Дедино 15200.00 15200.00 

16 Изграждане на беседка в центъра на с.Боровица 20000.00 20000.00 

17 Ремонт на беседка в с.Башево 2700.00 2700.00 

18 Ремонт на обществена сграда в с.Боровица 5400.00 5400.00 

19 Ремонт на обществена сграда в с.Чубрика 20000.00 20000.00 

20 

Доизграждане на канализация централната чакт на 

с.Млечино (100м) 10000.00 10000.00 

21 Изграждане на подпорна стена в мах. "Жеден", с.Падина 10000.00 10000.00 

22 Ремонт на обреден дом в с.Бистроглед 30000.00 30000.00 

23 Ремонт на обреден дом в мах. Хатиплер, с.Правдолюб  8300.00 8300.00 

24 Ремонт на обреден дом в с.Жълтуша 10000.00 10000.00 

25 

Асфалтови кърпежи на общинската пътна и улична мрежа 

на територията на гр. Ардино 212000.00 212000.00 

26 Изграждане на водосток в с. Горно Прахово 10000.00 10000.00 

27 Водоснабдяване на с. Търна 13300.00 13300.00 

28 Доставка на машини и съоръжения - 2бр. турникети   30000.00 30000.00 

29 Изграждане на пешеходен път в с.Млечино 5000.00 5000.00 

30 Изграждане на автобусна спирка в с.Млечино 5000.00 5000.00 

31 

Изграждане на дъждовна канализация (открит канал) в 

центъра на с. Падина 7000.00 7000.00 

32 Ремонт на настилката на спортна площадка в с.Млечино 27000.00 43000.00 

33 Ремонт на настилката на спортна площадка в с.Чубрика  22500.00 0.00 

34 ППР 58000.00 58000.00 

35 Изграждане на въжен атракцион в ТК „Белите брези“ 0.00 9450.94 

36 

Изграждане на соларни системи за Дяволски мост и за 

Орлови скали 

0.00 2794.22 

 

III. 

 

 

Преходен остатък от капиталови разходи  1361804.28 

 

1361804.28 

 

1 

Разширяване на градски парк "Нилюфер" – ремонт на 

санитарните възли 

8000.00 8000.00 

2 Водоснабдяване на с.Боровица 3102.93 3102.93 

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

4 Сондаж за вода на стадион "Юнак" 20000.00 20000.00 

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

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

7 Реконструкция на път в с.Любино 11073.7 11073.7 



8 Реконструкция на път в с.Русалско 20212.52 20212.52 

9 Водоснабдяване на с.Срънско 2763.8 2763.8 

10 Реконструкция на път в с.Башево 39586.78 39586.78 

11 Реконструкция на път в с.Боровица 74478.20 74478.20 

12 Реконструкция на улица в  с. Бял извор 640.26 640.26 

13 Реконструкция на път в с.Брезен 29806.73 29806.73 

14 Реконструкция на път в с. Сухово 20671.99 20671.99 

15 Реконструкция на път в с.Чубрика 31615.45 31615.45 

16 Реконструкция на път в с.Ябълковец 29749.12 29749.12 

17 Реконструкция на път в с.Теменуга 20941.52 20941.52 

18 Реконструкция на път в с.Гърбище 24836.04 24836.04 

19 Реконструкция на път в с.Долно Прахово 19746.52 19746.52 

20 Реконструкция на път в с.Еньовче 26615.45 26615.45 

21 Реконструкция на път в с.Китница 16789.70 16789.70 

22 Реконструкция на път в с.Кроячево 20857.43 20857.43 

23 Реконструкция на път в с.Ленище 28776.76 28776.76 

24 Реконструкция на път в с.Млечино 49630.78 49630.78 

25 Реконструкция на улица в с.Падина 723.46 723.46 

26 Реконструкция на път в с.Правдолюб 29796.85 29796.85 

27 Реконструкция на път в с.Русалско 19626.68 19626.68 

28 

Водоснабдяване на с.Горно Прахово и изграждане на два 

резервоара за питейна вода в с.Търна 

100000.00 100000.00 

29 Благоустрояване на централна градска част на гр. Ардино 373793.82 373793.82 

30 Изграждане на подпорна стена в с.Горно Прахово 28438.07 23777.90 

31 

Асфалтови кърпежи на улична мрежа на територията на гр. 

Ардино 98806.80 98806.80 

32 

Основен ремонт на отводнителни шахти в гр.Ардино и 

с.Падина 

11335.07 7398.24 

33 

Водоснабдяване на с.Горно Прахово и изграждане на два 

резервоара за питейна вода в с.Търна 

15287.51 15274.80 

34 Изграждане на подпорна стена в с.Богатино 6504.28 6058.39 

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

36 Реконструкция на път в с.Левци 14883.29 14883.29 

37 Реконструкция на път в с.Червена скала 11749.20 11749.20 

38 Реконструкция на път в с.Дядовци 12560.68 12560.68 

39 Реконструкция на път в с.Рибарци 6917.34 6917.34 

40 Реконструкция на път в с.Любино 11870.77 11870.77 

41 Реконструкция на път в с.Искра 14874.55 14874.55 

42 Реконструкция на път в с.Синчец 14785.76 14785.76 

43 Реконструкция на път в с.Стояново 9840.90 9840.90 

44 Реконструкция на път в с.Дедино 9912.84 9912.84 



45 Изграждане на въжен атракцион в ТК „Белите брези“ 6713.16 6713.16 

46 

Реконструкция на пешеходна пътека (калдъръм) от речни 

камъни на Дяволски мост 

15956.68 0.00 

47 Ремонт на обреден дом в с.Жълтуша 691.94 691.94 

48 ППР 12266.97 12266.97 

49 Изграждане на подпорна стена в с.Главник  0.00  8886.50 

50 

Изграждане на соларни системи за Дяволски мост и за 

Орлови скали 

0.00 16125.78 

 

IV. 

 

 

Целеви трансфери 117378.00 

 

117378.00 

 

1 

Аварийно укрепване на скат в с. Падина, мах. Стара Падина 

под асфалтов път по югозападната граница на имоти с 

кадактрален №480 и №481, с.Падина, мах. Стара Падина  

117378.00 117378.00 

 

V. 

 

От преходен остатък в делегирани от държавата 

дейности 

63400.00 

 

 

63400.00 

 

 

1 

Закупуване на компютри, машини, съоръжения, 

обзавеждане и оборудване  25000.00 25000.00 

2 

Укрепване на оградата на ОУ "Христо Смирненски" с.Бял 

извор 5000.00 5000.00 

3 Закупуване на високопроходим лек автомобил 7900.00 7900.00 

4 Закупуване на лек автомобил 25500.00 25500.00 

 

VI. 

 

 

Възстановени отчисления по ЗУО" 

183000.00 183000.00 

1 Закупуване на товарен автомобил (контейнеровоз) 183000.00 183000.00 

VII. 

 

 

Програма за развитие на селските  райони 

 2185353.13 2185353.13 

1 

Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ 

"Васил Левски" гр.Ардино 511643.23 511643.23 

2 

Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови 

и съществуващи улици и тротоари, и съоръжения и 

принадлежностите към тях в гр.Ардино 896232.68 896232.68 

3 Обновяване на парк в УПИ VIII в кв. 11 от гр.Ардино 166090.23 166090.23 

4 

Реконструкция, оборудване и обзавеждане на градски 

стадион "Юнак" в гр. Ардино 332681.87 332681.87 

5 

Туристически информационен център в УПИ III/870, кв. 26 

по ПУП-ПРЗ на гр.Ардино 278705.12 278705.12 

 

VIII. 

 

 

Програма за сътрудничество INTERREG     V-A 

„Гърция-България, 2014-2020” 

 

62761.27 

 

62761.27 

 

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. 

62761.27 62761.27 



Ардино 

  ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 6775566.68 6775566.68 
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА“ – 25. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 391 
1.Общински съвет – град Ардино на основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 от  Закона за 

местното самоуправление и местната администрация отменя чл.49 от Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино. 

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

местното самоуправление и местната администрация променя чл.57, т.19 от Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Ардино, като тя приема следната редакция: 

 Чл.57, т.19.(изм. и доп. с реш-е №70 от 28.04.2020 г. на Общински съвет – Ардино) 

Достъпът до обществена информация е безплатен. Заявителят заплаща определените материални 

разходи по предоставянето по нормативи, определени с Наредба № Н-1 от 7.03.2022 г. за 

определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена 

информация, издадена от Министъра на финансите, обн.ДВ, бр.22 от 18.03.2022 г.,както следва: 

1. Хартия А4 -  1 лист  - 0,01 лв. 

2. Хартия А3 - 1 лист  - 0,02 лв. 

3. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 - 1стр.- 0,02 лв. 

4. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 - 1стр.- 0,04 лв. 

5. CD диск 700 MB   - 1 бр. - 0,26 лв. 

6. DVD диск 4,7 MB - 1 бр. - 0,30 лв. 

7. DVD диск 8,5 MB -1 бр.  - 0,67 лв. 

8. USB флаш памет 4 GB  - 1 бр.  - 3,46 лв. 

9. USB флаш памет 8 GB  - 1 бр.  - 5,72 лв. 

      10. USB флаш памет 16 GB- 1 бр.  - 7,93 лв. 

      11. USB флаш памет 32 GB 1 бр. 9,47 лв. 

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

местното самоуправление и местната администрация, допълва чл.67, ал.1, т.2 от Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Ардино, като  след изречението „ За посещение на „Дяволският мост“ на р. Арда посетителите 

заплащат входна такса в размер на 5.00 лв.“ се добавя ново изречение със следното съдържание 

„Студенти и ученици заплащат такса в размер на 3.00 лв.“ 

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

местното самоуправление и местната администрация, изменя и допълва чл.67, ал.1, т.4 (изм.  с 

реш-е №322 от 22.02.2022 г.) За ползване на въжена атракция на КТК „Белите брези“ - гр. 

Ардино се  заплаща такса в размер, както следва: 

- Първи кръг с трудност на преминаване – 5.00 лв. 

- Втори и трети  кръг с трудност на преминаване – 10.00 лв. 

Деца до седем години не заплащат такса за ползване на съоръжението с първо ниво на трудност 

на преминаване. Ученици и студенти заплащат такса в размер, както следва: 

- Първи кръг с трудност на преминаване – 3.00 лв. 

- Втори и трети кръг с трудност на преминаване – 5.00 лв. 

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

местното самоуправление и местната администрация, считано от 01.07.2022 г., създава нова 

алинея 6 към член 67 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Ардино със следното съдържание : 

Чл.67, ал.6 (нова, прита с реш-е № 391 от 30.06.2022 г.) За посещение на туристическите 

обекти по алинея 1, точка 2 („Дяволският мост” на р. Арда) и точка 3 (Тракийското светилище 

„Орлови скали” край гр. Ардино), желаещите могат да се снабдят с годишна абонаментна 

посетителска карта на стойност  30.00 лв. (тридесет лева) . За посещение само на единият от 



туристическите обекти, стойността на годишната абонаментна посетителска карта е 20.00 лв. 

(двадесет лева). 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА“ – 25. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 392 

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

самоуправление и местната администрация във връзка с чл.25, ал.2 от Закона за 

социалните услуги и чл.4, ал.4 от Закона за администрацията, одобрява предложената от 

Кмета на Общината обща численост и структура на общинска администрация Ардино и 

дейностите към нея, съгласно Приложението. 
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА“ – 26. 

==========  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 393 

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 №14 за срок от една /1/ година, на 

наемател, както следва:  

- Договор №4/10.07.2019год. за наем на общинско нежилищно помещение №14, 

находящо се на Общински пазар - Ардино, сектор“В“, кв.11 по ПУП на града, част от 

имот частна общинска собственост /Акт №165 от 24.02.2000г./, с площ 12.00кв.м., с 

наемател Севилджан Юсеинова Велиева, управител на ЕТ“Севилджан Велиева Севко“, с 

предназначение: за развиване на търговска дейност, месечна наемна цена: 60.48лв., с 

ДДС, считано от 01.07.2022г. до 30.06.2023 година. 

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

Анекс към договора за наем. 
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА“ – 26. 

==========  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 394 

І.Общински съвет – град Ардино съгласно чл.17, ал.3 от Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ардино, дава 

съгласие за удължаване на срока на Договор №5 от 01.07.2015год. за наем на общински 

терен, находящ се централната част на  град Ардино, с обща полезна площ 9.00 кв.м., с 

наемател „Лафка маркет“АД, с предназначение: за развиване на търговска дейност и 

услуги, при месечна наемна цена: 30.00лв. без ДДС/ тридесет лева/, считано от 

01.07.2022год. до 30.06.2023год. 

ІІ. Общински съвет – Ардино упълномощава кмета на общината да сключи 

съответния Анекс. 
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА“ – 26. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 395 

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, следните имоти, частна 

общинска собственост: 

 1.Урегулиран поземлен имот /УПИ/ I /римско едно/ от квартал 73 /седемдесет и 

три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на 

град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 501.00 кв.м. 

/петстотин и един квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, одобрен със 



Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 26.04.2022 г. на 

ОбС-Ардино. 

Граници на имота: североизток – улица;северозапад – улица; югоизток – УПИ II от 

квартал 73; югозапад – УПИ IX от квартал 73. Актуван с акт за частна общинска 

собственост №4253 от 20.06.2022 година. 

 2.Урегулиран поземлен имот /УПИ/ II /римско две/ от квартал 73 /седемдесет и 

три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на 

град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 494.00 кв.м. 

/четиристотин деветдесет и четири квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, 

одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 

26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ III от квартал 73; запад – 

УПИ I от квартал 73 и УПИ IX от квартал 73; север – улица; юг – УПИ VIII от квартал 

73. Актуван с акт за частна общинска собственост №4254 от 20.06.2022 година.  

 3. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III /римско три/ от квартал 73 /седемдесет и 

три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на 

град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 813.00 кв.м. 

/осемстотин и тринадесет квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, одобрен 

със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 26.04.2022 г. 

на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ IV от квартал 73; запад – УПИ II от 

квартал 73 и УПИ VIII от квартал 73; север – улица; юг – УПИ VII от квартал 73 и УПИ 

VI от квартал 73. Актуван с акт за частна общинска собственост №4255 от 20.06.2022 

година. 

 4. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV /римско три/ от квартал 73 /седемдесет и 

три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на 

град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 629.00 кв.м. 

/шестстотин двадесет и девет квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, 

одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 

26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – улица; запад – УПИ III от 

квартал 73; север – улица; юг – УПИ V от квартал 73 и УПИ VI от квартал 73. Актуван с 

акт за частна общинска собственост №4256 от 20.06.2022 година. 

 5. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V /римско пет/ от квартал 73 /седемдесет и 

три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на 

град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 545.00 кв.м. 

/петстотин четиридесет и пет квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, 

одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 

26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – улица; запад – УПИ VI от 

квартал 73; север – УПИ IV от квартал 73; юг – улица. Актуван с акт за частна общинска 

собственост №4257 от 20.06.2022 година. 

 6. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI /римско шест/ от квартал 73 /седемдесет и 

три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на 

град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 499.00 кв.м. 

/четиристотин деветдесет и девет квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, 

одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 

26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ V от квартал 73; запад – 

УПИ VII от квартал 73; север – УПИ III от квартал 73 и УПИ IV от квартал 73; юг – 

улица. Актуван с акт за частна общинска собственост №4258 от 20.06.2022 година. 

 7. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII /римско седем/ от квартал 73 /седемдесет 

и три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на 

град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 667.00 кв.м. 

/шестстотин шестдесет и седем квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, 



одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 

26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ VI от квартал 73;запад – 

УПИ VIII от квартал 73; север – УПИ III от квартал 73; юг – улица. Актуван с акт за 

частна общинска собственост №4259 от 20.06.2022 година. 

 8. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII /римско осем/ от квартал 73 /седемдесет 

и три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на 

град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 665.00 кв.м. 

/шестстотин шестдесет и пет квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, 

одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 

26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ III от квартал 73 и УПИ 

VII от квартал 73; запад – УПИ IX от квартал 73 и УПИ X от квартал 73 ;север – УПИ II 

от квартал 73; юг – улица. Актуван с акт за частна общинска собственост №4260 от 

20.06.2022 година. 

 9. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IX /римско девет/ от квартал 73 /седемдесет 

и три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на 

град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 843.00 кв.м. 

/осемстотин четиридесет и три квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, 

одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 

26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ II от квартал 73 и УПИ 

VIII от квартал 73; 

запад – улица и ПИ 00607.11.62; север – улица и УПИ I от квартал 73; юг – УПИ X от 

квартал 73. Актуван с акт за частна общинска собственост №4261 от 20.06.2022 година. 

 10. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ X /римско десет/ от квартал 73 /седемдесет 

и три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на 

град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 843.00 кв.м. 

/осемстотин четиридесет и три квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, 

одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 

26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – улица и УПИ VIII от квартал 

73; запад – ПИ 00607.11.62; север – УПИ IX от квартал 73; юг – улица и УПИ XI от 

квартал 73. Актуван с акт за частна общинска собственост №4262 от 20.06.2022 година. 

 11. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI /римско единадесет/ от квартал 73 

/седемдесет и три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 1 

139.00 кв.м. /хиляда сто тридесет и девет квадратни метра/, отреден за жилищно 

строителство, одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с 

Решение №369 от 26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ XII от 

квартал 73; 

запад – ПИ 00607.11.62; север – улица и УПИ X от квартал 73; юг – дере. Актуван с акт 

за частна общинска собственост №4263 от 20.06.2022 година. 

 12. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XII /римско дванадесет/ от квартал 73 

/седемдесет и три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 

735.00 кв.м. /седемстотин тридесет и пет квадратни метра/, отреден за жилищно 

строителство, одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с 

Решение №369 от 26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ XIII от 

квартал 73; запад – УПИ XI от квартал 73; север – улица и УПИ XI от квартал 73; юг – 

дере и УПИ XXIII от квартал 73. Актуван с акт за частна общинска собственост №4264 

от 20.06.2022 година. 

 13. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIII /римско тринадесет/ от квартал 73 

/седемдесет и три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 



застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 

425.00 кв.м. /четиристотин двадесет и пет квадратни метра/, отреден за жилищно 

строителство, одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с 

Решение №369 от 26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ XIV от 

квартал 73; запад – УПИ XII от квартал 73; север – улица; юг – УПИ XXIII от квартал 73. 

Актуван с акт за частна общинска собственост №4265 от 20.06.2022 година. 

 14. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIV /римско четиринадесет/ от квартал 73 

/седемдесет и три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 

434.00 кв.м. /четиристотин тридесет и четири квадратни метра/, отреден за жилищно 

строителство, одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с 

Решение №369 от 26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ XV от 

квартал 73; запад – УПИ XIII от квартал 73; север – улица; юг – УПИ XXIII от квартал 

73. Актуван с акт за частна общинска собственост №4266 от 20.06.2022 година. 

 15. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XV /римско петнадесет/ от квартал 73 

/седемдесет и три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 

491.00 кв.м. /четиристотин деветдесет и един квадратни метра/, отреден за жилищно 

строителство, одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с 

Решение №369 от 26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ XVI от 

квартал 73; запад – УПИ XIV от квартал 73; север – улица; юг – УПИ XXIII от квартал 

73. Актуван с акт за частна общинска собственост №4267 от 20.06.2022 година. 

 16. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVI /римско шестнадесет/ от квартал 73 

/седемдесет и три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 

491.00 кв.м. /четиристотин деветдесет и един квадратни метра/, отреден за жилищно 

строителство, одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с 

Решение №369 от 26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ XVII от 

квартал 73; запад – УПИ XV от квартал 73; север – улица; юг – УПИ XXIII от квартал 73. 

Актуван с акт за частна общинска собственост №4268 от 20.06.2022 година. 

 17. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVII /римско седемнадесет/ от квартал 73 

/седемдесет и три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 

359.00 кв.м. /триста петдесет и девет квадратни метра/, отреден за жилищно 

строителство, одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с 

Решение №369 от 26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ XVIII 

от квартал 73; запад – УПИ XVI от квартал 73; север – улица; юг – УПИ XXIII от квартал 

73. Актуван с акт за частна общинска собственост №4269 от 20.06.2022 година. 

 18. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVIII /римско осемнадесет/ от квартал 73 

/седемдесет и три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 

407.00 кв.м. /четиристотин и седем квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, 

одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 

26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ XIX от квартал 73; запад – 

УПИ XVII от квартал 73; север – улица; юг – УПИ XXIII от квартал 73. Актуван с акт за 

частна общинска собственост №4270 от 20.06.2022 година. 

 19. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIX /римско деветнадесет/ от квартал 73 

/седемдесет и три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 

510.00 кв.м. /петстотин и десет квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, 



одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 

26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ XX от квартал 73 и УПИ 

XXI от квартал 73; запад – УПИ XVIII от квартал 73; север – улица; юг – УПИ XXIII от 

квартал 73. Актуван с акт за частна общинска собственост №4271 от 20.06.2022 година. 

 20. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XX /римско двадесет/ от квартал 73 

/седемдесет и три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 

611.00 кв.м. /шестстотин и единадесет квадратни метра/, отреден за жилищно 

строителство, одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с 

Решение №369 от 26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – улица; запад 

– УПИ XIX от квартал 73; север – улица; юг – УПИ XXI от квартал 73. Актуван с акт за 

частна общинска собственост №4272 от 20.06.2022 година. 

 21. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXI /римско двадесет и едно/ от квартал 73 

/седемдесет и три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 

442.00 кв.м. /четиристотин четиридесет и два квадратни метра/, отреден за жилищно 

строителство, одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с 

Решение №369 от 26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – улица; запад 

– УПИ XIX от квартал 73; север – УПИ XX от квартал 73; юг – УПИ XXII от квартал 73. 

Актуван с акт за частна общинска собственост №4273 от 20.06.2022 година. 

 22. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXII /римско двадесет и две/ от квартал 73 

/седемдесет и три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 

776.00 кв.м. /седемстотин седемдесет и шест квадратни метра/, отреден за жилищно 

строителство, одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с 

Решение №369 от 26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – улица и 

пешеходна пътека; запад – УПИ XXIII от квартал 73; север – УПИ XXI от квартал 73; юг 

– дере. Актуван с акт за частна общинска собственост №4274 от 20.06.2022 година. 

 23. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVIII /римско осемнадесет/ от квартал 75 

/седемдесет и пет/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 

758.00 кв.м. /седемстотин петдесет и осем квадратни метра/, отреден за жилищно 

строителство, одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с 

Решение №369 от 26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: североизток – УПИ 

XVII от квартал 75; северозапад – УПИ IV с кадастрален №6 от квартал 75 и УПИ XVI с 

кадастрален №7 от квартал 75; югоизток – улица; югозапад – УПИ XIX с кадастрален 

№9 от квартал 75. Актуван с акт за частна общинска собственост №4275 от 20.06.2022 

година. 

 24. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ II /римско две/ от квартал 76 /седемдесет и 

шест/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на 

град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 710.00 кв.м. 

/седемстотин и десет квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, одобрен със 

Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 26.04.2022 г. на 

ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ III от квартал 76 и имот на Община 

Ардино; 

запад – улица; север – УПИ I от квартал 76 и имот на Община Ардино; юг – УПИ V от 

квартал 76. Актуван с акт за частна общинска собственост №4276 от 20.06.2022 година. 

 25. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III /римско три/ от квартал 76 /седемдесет и 

шест/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на 

град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 639.00 кв.м. 



/шестстотин тридесет и девет квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, 

одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 

26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: североизток – имот на Община Ардино; 

северозапад – УПИ II от квартал 76 и УПИ V с кадастрален №10 от квартал 76; югоизток 

– улица; югозапад – УПИ V с кадастрален №10 от квартал 76 и УПИ IV от квартал 76. 

Актуван с акт за частна общинска собственост №4277 от 20.06.2022 година. 

 26. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV /римско четири/ от квартал 76 

/седемдесет и шест/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 

615.00 кв.м. /шестстотин и петнадесет квадратни метра/, отреден за жилищно 

строителство, одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с 

Решение №369 от 26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – улица; запад 

– УПИ V с кадастрален №10 от квартал 76 и УПИ VI с кадастрален №89 от квартал 76; 

север – УПИ III от квартал 76; юг – улица. Актуван с акт за частна общинска собственост 

№4278 от 20.06.2022 година. 

 27. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII /римско осем/ от квартал 76 

/седемдесет и шест/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 

175.00 кв.м. /сто седемдесет и пет квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, 

одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 

26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – улица и УПИ VII от квартал 76; 

запад – улица; север – улица и УПИ VII от квартал 76; юг – улица. Актуван с акт за 

частна общинска собственост №4279 от 20.06.2022 година. 

 28. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ X /римско десет/ от квартал 76 /седемдесет 

и шест/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на 

град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 552.00 кв.м. 

/петстотин петдесет и два квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, одобрен 

със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 26.04.2022 г. 

на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – улица; запад – улица; север – УПИ IX от 

квартал 76; юг – УПИ XI от квартал 76. Актуван с акт за частна общинска собственост 

№4280 от 20.06.2022 година. 

 29. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI /римско единадесет/ от квартал 76 

/седемдесет и шест/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 

584.00 кв.м. /петстотин осемдесет и четири квадратни метра/, отреден за жилищно 

строителство, одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с 

Решение №369 от 26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – улица; запад 

– улица; север УПИ X от квартал 76; юг – УПИ XII от квартал 76. Актуван с акт за 

частна общинска собственост №4281 от 20.06.2022 година. 

 30. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XII /римско дванадесет/ от квартал 76 

/седемдесет и шест/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 

533.00 кв.м. /петстотин тридесет и три квадратни метра/, отреден за жилищно 

строителство, одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с 

Решение №369 от 26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – улица; запад 

– улица; север – УПИ XI от квартал 76; юг – улица. Актуван с акт за частна общинска 

собственост №4282 от 20.06.2022 година. 

 31. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ I /римско едно/ от квартал 77 /седемдесет и 

седем/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на 

град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 576.00 кв.м. 



/петстотин седемдесет и шест квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, 

одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 

26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – улица; запад – улица; север – 

имот на Община Ардино; юг – УПИ II от квартал 77. Актуван с акт за частна общинска 

собственост №4283 от 20.06.2022 година. 

 32. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI /римско едно/ от квартал 79 /седемдесет 

и девет/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на 

град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 799.00 кв.м. 

/седемстотин деветдесет и девет квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, 

одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 

26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ V от квартал 79; запад – 

пешеходна пътека; север – улица; юг – дере. Актуван с акт за частна общинска 

собственост №4284 от 20.06.2022 година. 

 33. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V /римско пет/ от квартал 79 /седемдесет и 

девет/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на 

град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 678.00 кв.м. 

/шестстотин седемдесет и осем квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, 

одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 

26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ II от квартал 79 и УПИ IV 

от квартал 79; запад – УПИ VI от квартал 79; север – улица и УПИ II от квартал 79; юг – 

дере. Актуван с акт за частна общинска собственост №4285 от 20.06.2022 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.Урегулиран поземлен имот /УПИ/ I /римско едно/ от квартал 73 /седемдесет и 

три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на 

град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 501.00 кв.м. 

/петстотин и един квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, одобрен със 

Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 26.04.2022 г. на 

ОбС-Ардино. 

Граници на имота: североизток – улица;северозапад – улица; югоизток – УПИ II от 

квартал 73; югозапад – УПИ IX от квартал 73. Актуван с акт за частна общинска 

собственост №4253 от 20.06.2022 година. 

 2.Урегулиран поземлен имот /УПИ/ II /римско две/ от квартал 73 /седемдесет и 

три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на 

град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 494.00 кв.м. 

/четиристотин деветдесет и четири квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, 

одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 

26.04.2022 г. на ОбС-Ардино.Граници на имота: изток – УПИ III от квартал 73; запад – 

УПИ I от квартал 73 и УПИ IX от квартал 73; север – улица; юг – УПИ VIII от квартал 

73. Актуван с акт за частна общинска собственост №4254 от 20.06.2022 година. 

 3. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III /римско три/ от квартал 73 /седемдесет и 

три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на 

град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 813.00 кв.м. 

/осемстотин и тринадесет квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, одобрен 

със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 26.04.2022 г. 

на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ IV от квартал 73; запад – УПИ II от 

квартал 73 и УПИ VIII от квартал 73; север – улица; юг – УПИ VII от квартал 73 и УПИ 



VI от квартал 73. Актуван с акт за частна общинска собственост №4255 от 20.06.2022 

година. 

 4. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV /римско три/ от квартал 73 /седемдесет и 

три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на 

град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 629.00 кв.м. 

/шестстотин двадесет и девет квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, 

одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 

26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – улица; запад – УПИ III от 

квартал 73; север – улица; юг – УПИ V от квартал 73 и УПИ VI от квартал 73. Актуван с 

акт за частна общинска собственост №4256 от 20.06.2022 година. 

 5. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V /римско пет/ от квартал 73 /седемдесет и 

три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на 

град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 545.00 кв.м. 

/петстотин четиридесет и пет квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, 

одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 

26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – улица; запад – УПИ VI от 

квартал 73; север – УПИ IV от квартал 73; юг – улица. Актуван с акт за частна общинска 

собственост №4257 от 20.06.2022 година. 

 6. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI /римско шест/ от квартал 73 /седемдесет и 

три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на 

град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 499.00 кв.м. 

/четиристотин деветдесет и девет квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, 

одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 

26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ V от квартал 73; запад – 

УПИ VII от квартал 73; север – УПИ III от квартал 73 и УПИ IV от квартал 73; юг – 

улица. Актуван с акт за частна общинска собственост №4258 от 20.06.2022 година. 

 7. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII /римско седем/ от квартал 73 /седемдесет 

и три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на 

град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 667.00 кв.м. 

/шестстотин шестдесет и седем квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, 

одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 

26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ VI от квартал 73;запад – 

УПИ VIII от квартал 73; север – УПИ III от квартал 73; юг – улица. Актуван с акт за 

частна общинска собственост №4259 от 20.06.2022 година. 

 8. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII /римско осем/ от квартал 73 /седемдесет 

и три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на 

град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 665.00 кв.м. 

/шестстотин шестдесет и пет квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, 

одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 

26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ III от квартал 73 и УПИ 

VII от квартал 73; запад – УПИ IX от квартал 73 и УПИ X от квартал 73 ;север – УПИ II 

от квартал 73; юг – улица. Актуван с акт за частна общинска собственост №4260 от 

20.06.2022 година. 

 9. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IX /римско девет/ от квартал 73 /седемдесет 

и три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на 

град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 843.00 кв.м. 

/осемстотин четиридесет и три квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, 

одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 

26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ II от квартал 73 и УПИ 

VIII от квартал 73; 



запад – улица и ПИ 00607.11.62; север – улица и УПИ I от квартал 73; юг – УПИ X от 

квартал 73. Актуван с акт за частна общинска собственост №4261 от 20.06.2022 година. 

 10. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ X /римско десет/ от квартал 73 /седемдесет 

и три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на 

град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 843.00 кв.м. 

/осемстотин четиридесет и три квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, 

одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 

26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – улица и УПИ VIII от квартал 

73; запад – ПИ 00607.11.62; север – УПИ IX от квартал 73; юг – улица и УПИ XI от 

квартал 73. Актуван с акт за частна общинска собственост №4262 от 20.06.2022 година. 

 11. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI /римско единадесет/ от квартал 73 

/седемдесет и три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 1 

139.00 кв.м. /хиляда сто тридесет и девет квадратни метра/, отреден за жилищно 

строителство, одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с 

Решение №369 от 26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ XII от 

квартал 73; 

запад – ПИ 00607.11.62; север – улица и УПИ X от квартал 73; юг – дере. Актуван с акт 

за частна общинска собственост №4263 от 20.06.2022 година. 

 12. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XII /римско дванадесет/ от квартал 73 

/седемдесет и три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 

735.00 кв.м. /седемстотин тридесет и пет квадратни метра/, отреден за жилищно 

строителство, одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с 

Решение №369 от 26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ XIII от 

квартал 73; запад – УПИ XI от квартал 73; север – улица и УПИ XI от квартал 73; юг – 

дере и УПИ XXIII от квартал 73. Актуван с акт за частна общинска собственост №4264 

от 20.06.2022 година. 

 13. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIII /римско тринадесет/ от квартал 73 

/седемдесет и три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 

425.00 кв.м. /четиристотин двадесет и пет квадратни метра/, отреден за жилищно 

строителство, одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с 

Решение №369 от 26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ XIV от 

квартал 73; запад – УПИ XII от квартал 73; север – улица; юг – УПИ XXIII от квартал 73. 

Актуван с акт за частна общинска собственост №4265 от 20.06.2022 година. 

 14. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIV /римско четиринадесет/ от квартал 73 

/седемдесет и три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 

434.00 кв.м. /четиристотин тридесет и четири квадратни метра/, отреден за жилищно 

строителство, одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с 

Решение №369 от 26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ XV от 

квартал 73; запад – УПИ XIII от квартал 73; север – улица; юг – УПИ XXIII от квартал 

73. Актуван с акт за частна общинска собственост №4266 от 20.06.2022 година. 

 15. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XV /римско петнадесет/ от квартал 73 

/седемдесет и три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 

491.00 кв.м. /четиристотин деветдесет и един квадратни метра/, отреден за жилищно 

строителство, одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с 

Решение №369 от 26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ XVI от 



квартал 73; запад – УПИ XIV от квартал 73; север – улица; юг – УПИ XXIII от квартал 

73. Актуван с акт за частна общинска собственост №4267 от 20.06.2022 година. 

 16. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVI /римско шестнадесет/ от квартал 73 

/седемдесет и три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 

491.00 кв.м. /четиристотин деветдесет и един квадратни метра/, отреден за жилищно 

строителство, одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с 

Решение №369 от 26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ XVII от 

квартал 73; запад – УПИ XV от квартал 73; север – улица; юг – УПИ XXIII от квартал 73. 

Актуван с акт за частна общинска собственост №4268 от 20.06.2022 година. 

 17. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVII /римско седемнадесет/ от квартал 73 

/седемдесет и три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 

359.00 кв.м. /триста петдесет и девет квадратни метра/, отреден за жилищно 

строителство, одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с 

Решение №369 от 26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ XVIII 

от квартал 73; запад – УПИ XVI от квартал 73; север – улица; юг – УПИ XXIII от квартал 

73. Актуван с акт за частна общинска собственост №4269 от 20.06.2022 година. 

 18. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVIII /римско осемнадесет/ от квартал 73 

/седемдесет и три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 

407.00 кв.м. /четиристотин и седем квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, 

одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 

26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ XIX от квартал 73; запад – 

УПИ XVII от квартал 73; север – улица; юг – УПИ XXIII от квартал 73. Актуван с акт за 

частна общинска собственост №4270 от 20.06.2022 година. 

 19. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIX /римско деветнадесет/ от квартал 73 

/седемдесет и три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 

510.00 кв.м. /петстотин и десет квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, 

одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 

26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ XX от квартал 73 и УПИ 

XXI от квартал 73; запад – УПИ XVIII от квартал 73; север – улица; юг – УПИ XXIII от 

квартал 73. Актуван с акт за частна общинска собственост №4271 от 20.06.2022 година. 

 20. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XX /римско двадесет/ от квартал 73 

/седемдесет и три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 

611.00 кв.м. /шестстотин и единадесет квадратни метра/, отреден за жилищно 

строителство, одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с 

Решение №369 от 26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – улица; запад 

– УПИ XIX от квартал 73; север – улица; юг – УПИ XXI от квартал 73. Актуван с акт за 

частна общинска собственост №4272 от 20.06.2022 година. 

 21. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXI /римско двадесет и едно/ от квартал 73 

/седемдесет и три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 

442.00 кв.м. /четиристотин четиридесет и два квадратни метра/, отреден за жилищно 

строителство, одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с 

Решение №369 от 26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – улица; запад 

– УПИ XIX от квартал 73; север – УПИ XX от квартал 73; юг – УПИ XXII от квартал 73. 

Актуван с акт за частна общинска собственост №4273 от 20.06.2022 година. 



 22. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXII /римско двадесет и две/ от квартал 73 

/седемдесет и три/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 

776.00 кв.м. /седемстотин седемдесет и шест квадратни метра/, отреден за жилищно 

строителство, одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с 

Решение №369 от 26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – улица и 

пешеходна пътека; запад – УПИ XXIII от квартал 73; север – УПИ XXI от квартал 73; юг 

– дере. Актуван с акт за частна общинска собственост №4274 от 20.06.2022 година. 

 23. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVIII /римско осемнадесет/ от квартал 75 

/седемдесет и пет/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 

758.00 кв.м. /седемстотин петдесет и осем квадратни метра/, отреден за жилищно 

строителство, одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с 

Решение №369 от 26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: североизток – УПИ 

XVII от квартал 75; северозапад – УПИ IV с кадастрален №6 от квартал 75 и УПИ XVI с 

кадастрален №7 от квартал 75; югоизток – улица; югозапад – УПИ XIX с кадастрален 

№9 от квартал 75. Актуван с акт за частна общинска собственост №4275 от 20.06.2022 

година. 

 24. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ II /римско две/ от квартал 76 /седемдесет и 

шест/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на 

град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 710.00 кв.м. 

/седемстотин и десет квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, одобрен със 

Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 26.04.2022 г. на 

ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ III от квартал 76 и имот на Община 

Ардино; 

запад – улица; север – УПИ I от квартал 76 и имот на Община Ардино; юг – УПИ V от 

квартал 76. Актуван с акт за частна общинска собственост №4276 от 20.06.2022 година. 

 25. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III /римско три/ от квартал 76 /седемдесет и 

шест/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на 

град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 639.00 кв.м. 

/шестстотин тридесет и девет квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, 

одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 

26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: североизток – имот на Община Ардино; 

северозапад – УПИ II от квартал 76 и УПИ V с кадастрален №10 от квартал 76; югоизток 

– улица; югозапад – УПИ V с кадастрален №10 от квартал 76 и УПИ IV от квартал 76. 

Актуван с акт за частна общинска собственост №4277 от 20.06.2022 година.  

26. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV /римско четири/ от квартал 76 

/седемдесет и шест/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 

615.00 кв.м. /шестстотин и петнадесет квадратни метра/, отреден за жилищно 

строителство, одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с 

Решение №369 от 26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – улица; запад 

– УПИ V с кадастрален №10 от квартал 76 и УПИ VI с кадастрален №89 от квартал 76; 

север – УПИ III от квартал 76; юг – улица. Актуван с акт за частна общинска собственост 

№4278 от 20.06.2022 година. 

27. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII /римско осем/ от квартал 76 

/седемдесет и шест/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 

175.00 кв.м. /сто седемдесет и пет квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, 

одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 



26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – улица и УПИ VII от квартал 76; 

запад – улица; север – улица и УПИ VII от квартал 76; юг – улица. Актуван с акт за 

частна общинска собственост №4279 от 20.06.2022 година. 

28. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ X /римско десет/ от квартал 76 /седемдесет 

и шест/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на 

град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 552.00 кв.м. 

/петстотин петдесет и два квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, одобрен 

със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 26.04.2022 г. 

на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – улица; запад – улица; север – УПИ IX от 

квартал 76; юг – УПИ XI от квартал 76. Актуван с акт за частна общинска собственост 

№4280 от 20.06.2022 година. 

 29. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI /римско единадесет/ от квартал 76 

/седемдесет и шест/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 

584.00 кв.м. /петстотин осемдесет и четири квадратни метра/, отреден за жилищно 

строителство, одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с 

Решение №369 от 26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – улица; запад 

– улица; север УПИ X от квартал 76; юг – УПИ XII от квартал 76. Актуван с акт за 

частна общинска собственост №4281 от 20.06.2022 година. 

 30. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XII /римско дванадесет/ от квартал 76 

/седемдесет и шест/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ на град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 

533.00 кв.м. /петстотин тридесет и три квадратни метра/, отреден за жилищно 

строителство, одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с 

Решение №369 от 26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – улица; запад 

– улица; север – УПИ XI от квартал 76; юг – улица. Актуван с акт за частна общинска 

собственост №4282 от 20.06.2022 година. 

 31. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ I /римско едно/ от квартал 77 /седемдесет и 

седем/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на 

град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 576.00 кв.м. 

/петстотин седемдесет и шест квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, 

одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 

26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – улица; запад – улица; север – 

имот на Община Ардино; юг – УПИ II от квартал 77. Актуван с акт за частна общинска 

собственост №4283 от 20.06.2022 година. 

 32. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI /римско едно/ от квартал 79 /седемдесет 

и девет/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на 

град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 799.00 кв.м. 

/седемстотин деветдесет и девет квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, 

одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 

26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ V от квартал 79; запад – 

пешеходна пътека; север – улица; юг – дере. Актуван с акт за частна общинска 

собственост №4284 от 20.06.2022 година. 

 33. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V /римско пет/ от квартал 79 /седемдесет и 

девет/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на 

град Ардино, кв. „Къпина“, община Ардино, област Кърджали, с площ 678.00 кв.м. 

/шестстотин седемдесет и осем квадратни метра/, отреден за жилищно строителство, 

одобрен със Заповед № 102 от 20.03.1989 г. и изменен и одобрен с Решение №369 от 

26.04.2022 г. на ОбС-Ардино. Граници на имота: изток – УПИ II от квартал 79 и УПИ IV 



от квартал 79; запад – УПИ VI от квартал 79; север – улица и УПИ II от квартал 79; юг – 

дере. Актуван с акт за частна общинска собственост №4285 от 20.06.2022 година. 

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

изготвянето на оценка за имотите по т.II. 
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА“ – 26. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 396 

I.Общински съвет – Ардино на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската 

собственост актуализира, приетата за 2022 година програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост, като включва земеделски имоти, както 

следва: 

Приложение №6, т.III – отдаване под наем, след проведен търг за срок до 10 

години: 

№ Землище ЕКАТТЕ идентификатор площ/дка 

1 Ардино 00607 100.16 1,327 

2 Родопско 62894 10.513 3,458 

3 Търносливка 73732 7.29 2,338 
 

II.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 срок от 10 /десет/ години, за ползване по предназначение, както 

следва:   

1.Поземлен имот 00607.100.16, област Кърджали, община Ардино, гр. Ардино, м. 

ГЮНЕЙ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП 

Друг вид трайно насаждение, площ 1327 кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-

305/02.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, първоначална годишна 

наемна цена 28,80 лв. 

2.Поземлен имот 62894.10.513, област Кърджали, община Ардино, с. Родопско, м. 

ПОЖАР ЯНЪ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, 

НТП Нива, площ 3458 кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-295/01.02.2018 г. 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, първоначална годишна наемна цена 75.04 

лв. 

3.Поземлен имот 73732.7.29, област Кърджали, община Ардино, с. Търносливка, 

вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 9, НТП 

Нива, площ 2338 кв. м, стар номер 000150, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-

323/02.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, първоначална тръжна 

цена 50.73 лв. 

III. 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 26 общински съветници, от които „ЗА“ – 26. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 397 

1.На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА подкрепя идеята на Кмета на 

общината за кандидатстване по Национална програма „Подпомагане на общините за 

образователна десегрегация“. 

2.Възлага на Кмета на общината да се изготвят и внесат необходимите документи 

по Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ и 



да се предвидят средства съфинансиране от бюджета на общината в размер на 10 % от 

общата стойност на проекта. 
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА“ – 26. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 398 

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

администрация приема Стратегия за интеграционните политики за приобщаване и 

участие на уязвимите групи в община Ардино (2022-2025 г.). 

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

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 399 
На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 52, ал.1 от Закона за 

управление на отпадъците, Общински съвет – Ардино  да приема Програма за управление на 

отпадъците на Община Ардино. 

 

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

==========  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 400 
I.Общински съвет – Ардино на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.127 ал.6 от 

ЗУТ, във връзка с чл. 134 ал.1 т.5, чл.103, ал.4 от ЗУТ, одобрява проекта за частично изменение 

на Общ устройствен план на Община Ардино за отстраняване на явна фактическа грешка в 

частта му за урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV с кадастрален №649 от квартал 26 по ПУП на 

град Ардино, за промяна на устройствената зона от «Т6» - терен за транспортна инфраструктура, 

в устройствена зона за „жилищна зона с преобладаващо застрояване със средна височина – Жс“ с 

устройствени показатели Н до 15 м., Кинт = 3,0, Пл. до 70%, Оз до 30 %, р = 100 %. 

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

действия. 

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

==========  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 401 

 I. Общински съвет – Ардино на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.127 ал.6 от 

ЗУТ, във връзка с чл. 134 ал.1 т.1, чл.103, ал.4 от ЗУТ, одобрява проекта за частично изменение 

на Общ устройствен план на община Ардино с обхват 00607.13.1189 (местност «Сулук янъ»), 

00607.13.196 (местност «Кечи къзъ») и 00607.13.188 (местност «Данък янъ») по КККР на град 

Ардино, община Ардино, за промяна от „горска – иглолистна гора“ в устройствена зона за „Овд“ 

– за рекреационни дейности – вилно селище с устройствени параметри определени от ОУП за 

тази зона. 

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

действия. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 402 

 I.Общински съвет – Ардино на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и 

чл.127 ал.6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134 ал.1 т.1, чл.103, ал.4 от ЗУТ , одобрява проект 

за частично изменение на Общ устройствен план на община Ардино с обхват ПИ 

00607.12.464 по действащата КККР на землище град Ардино, местност „Тозлук“, 

община Ардино, за промяна от „земеделска територия – ливада“ в устройствена зона за 

„смесени жилищни и обществени нужди, устройствена зона Смф“ с устройствени 

параметри определени от ОУП за тази зона. 

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



Закона действия. 
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА“ – 26. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 403 

 1.1. 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 Община Ардино 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 поземлени 

имоти с идентификатори – 00607.12.42, 00607.12.44, 00607.12.45, 00607.12.55, 00607.12.56, 

00607.12.60, 00607.12.65, 00607.12.69, 00607.12.104, 00607.12.117 и 00607.12.166 по КККР на 

землище Ардино, кв. «Горичево», община Ардино, с които за имотите да бъде установена нова 

устройствена зона - за „жилищни нужди (Жм)“ . 

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

спазване на действащата нормативна уредба. 

1.2. 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 да се изработи проект за ПУП – ПРЗ за 

поземлени имоти с идентификатори – 00607.12.42, 00607.12.44, 00607.12.45, 00607.12.55, 

00607.12.56, 00607.12.60, 00607.12.65, 00607.12.69, 00607.12.104, 00607.12.117 и 00607.12.166 по 

КККР на землище Ардино, кв. «Горичево», община Ардино, с който имотите да се устроят като 

територия от разновидност „жилищни нужди“ и да им се смени предназначението от земеделски 

за неземеделски нужди. 

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

спазване на действащата нормативна уредба. 

2.1. 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 Община Ардино 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 поземлени 

имоти с идентификатори – 69518.10.642 и 69518.10.645 по КККР на землище село Стояново, 

община Ардино, с който имотите да бъдат предназначени за „предимно производствена дейност 

(Пп)“ – за изграждане на енергиен обект (фотоволтаичен парк). 

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

действащата нормативна уредба. 

2.2. 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 да се изработи проект за ПУП – ПРЗ за 

поземлени имоти с идентификатори – 69518.10.642 и 69518.10.645 по КККР на землище село 

Стояново, община Ардино, с който имотите да бъдат предназначени за „предимно 

производствена дейност (Пп)“ – за изграждане на енергиен обект (фотоволтаичен парк). 

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

действащата нормативна уредба. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 404 
I. Общински съвет – Ардино на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.127 ал.6 от 

ЗУТ, във връзка с чл. 134 ал.1 т.1, чл.103, ал.4 от ЗУТ , одобрява проекта за частично изменение 

на Общ устройствен план на община Ардино с обхват ПИ с идентификатори 07747.13.680, 

07747.13.619, 07747.13.372, 07747.13.371, 07747.13.571, 07747.13.547, 07747.13.343, 07747.13.340, 

07747.13.338, 07747.13.337, 07747.13.339, 07747.13.335, 07747.13.364, 07747.13.570, 07747.13.620, 

07747.13.368, 07747.13.369, 07747.13.366 и 07747.13.563 по действащата КККР на землище село 

Бял извор, община Ардино, за промяна на устройствената зона от зона за „ландшафтни 

мероприятия“ в устройствена зона за „предимно производствена зона“  с устройствени 

параметри определени от ОУП за тази зона. 

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

действия. 

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

==========  



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 405 

I.Общински съвет – Ардино на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.127 

ал.6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134 ал.1 т.1, чл.103, ал.4 от ЗУТ , одобрява проекта за 

частично изменение на Общ устройствен план на община Ардино с обхват 07747.11.587, 

07747.11.700, 07747.11.601,  07747.11.602, 077047.11.699, 07747.11.590 и 07747.11.676 по 

действащата КККР на землище село Бял извор, община Ардино, за промяна на 

устройствената зона от зона за „земеделска територия“ в устройствена зона за „предимно 

производствена зона“ с устройствени параметри определени от ОУП за тази зона. 

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

Закона действия. 
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА“ – 26. 

==========  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 406 

I.Общински съвет – Ардино на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.127 ал.6 от 

ЗУТ, във връзка с чл. 134 ал.1 т.1, чл.103, ал.4 от ЗУТ , одобрява проекта за частично изменение 

на Общ устройствен план на община Ардино с обхват ПИ 24788.12.440 по действащата КККР на 

землище село Дядовци, местност „Кара бурун“, община Ардино, за промяна на устройствената 

зона от зона за „земеделска територия с начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без 

определено стопанско предназначение“ в устройствена зона за „предимно производствена 

дейност (Пп)“ с устройствени параметри определени от ОУП за тази зона. 

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

действия. 

 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 407 
I. Дава съгласие за преминаване в управление на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „ВиК" ООД гр. Кърджали, за дейността: стопанисване, поддържане, 

експлоатация и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, на новоизградените ВиК системи 

и съоръжения - публична общинска собственост:  

1. Обект: «Водоснабдяване на с. Търна».  

II. Копие от Решението да се изпрати на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК" ООД гр. Кърджали, което да се счита за уведомление по реда на §9, ал. 10 

от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона 

за водите (ДВ, бр.103 от 2013г., изм. и доп. ДВ, бр. 58 от 2015 г.) 

ІІІ. Възлага на Кмета на община Ардино да предостави необходимите документи, 

свързани с предаваните активи (копия от: разрешения за ползване, технически паспорти, 

протокол образец 16, документи  свързани с изграждането на новоизградените ВиК системи и 

съоръжения). 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 408 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.6, ал.1  от Закона за 

общинската собственост и чл.3, ал.1 от НРПУРОИ на Община Ардино, Общински съвет  

Ардино обявява следния недвижим имот за частна общинска собственост:  

Поземлен имот с идентификатор 24788.12.673 /две четири седем осем осем точка 

дванадесет точка шестстотин седемдесет и три/, находящ се в урбанизираната територия 

на село Дядовци по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дядовци, 

община Ардино, с предишен идентификатор 24788.12.524, одобрени със Заповед РД-18-

289/01.02.2018 г. на Изп. директор на АГКК, с площ 2 962.00 кв.м. /две хиляди 

деветстотин шестдесет и два квадратни метра/, местност „Куля янъ“, с трайно 



предназначение на територията: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за 

друг обществен обект, комплекс. 

ІІ. Упълномощава Кмета на Общината да направи необходимите корекции в акта 

за общинска собственост за имот по т.І . 
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА“ – 26. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 409 

Общински съвет – Ардино избира временна комисия към Общински съвет – Ардино 

за подбор на кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд – Кърджали, както 

следва: 

 Председател: Зюлфие Ниязиева Ибрямова 

 Членове: 1.Мюмюн Рахим Джила 

   2.Съби Милчев Узунов 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 410 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,Общински съвет – Ардино  дава 

съгласие за прекратяване на  Договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване 

върху общински имот, публична собственост, сключен на 01.08.2013 г. със Сдружение с 

нестопанска цел Народно читалище „Прогрес – 1956 г.“. 

2.Общински съвет – Ардино упълномощава Кмета на Община Ардино да 

прекрати Договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински 

имот, публична собственост, сключен на 01.08.2013 г. със Сдружение с нестопанска цел 

Народно читалище „Прогрес – 1956 г.“. 
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА“ – 26. 

==========  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 411 

1.Одобрява включването на Община Ардино с ЕИК 000235750, със седалище и 

адрес на управление гр. Ардино, ул. “Бели брези“№31, общ. Ардино в Местно 

партньорство Ардино с  партньори: Народно Читалище „Родопска искра 1961”, с 

БУЛСТАТ 108063110 със седалище и адрес на управление с. Жълтуша, общ. Ардино и 

„СОЛАК М.С.“ ООД с БУЛСТАТ 108515544 със седалище и адрес на управление с. Бял 

Извор, общ. Ардино.  

2.Одобрява Община Ардино да бъде представляващ създаденото Местно 

партньорство Ардино, като бъде водещ партньор в Местно партньорство Ардино и 

кандидат за представяне на проект за финансиране по подмярка 19.1."Помощ за 

подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" по 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съвместно с Местно 

партньорство Неделино. 

3.Определя за свой и на Община Ардино представител в местното партньорство 

лицето: Изет Изет Шабан – Кмет на Община Ардино.  

4.Упълномощава лицето Изет Изет Шабан да подпише споразумение за местно 

партньорство между Община Ардино с ЕИК 000235750, със седалище и адрес на 

управление гр. Ардино, ул. “Бели брези“ № 31, общ. Ардино в Местно партньорство – 

Ардино с Народно Читалище „Родопска искра 1961”, с БУЛСТАТ 108063110 със 

седалище и адрес на управление с. Жълтуша, общ. Ардино и „СОЛАК М.С.“ ООД с 

БУЛСТАТ 108515544 със седалище и адрес на управление с. Бял Извор, общ. Ардино. 

5.Дава съгласие Община Ардино, представляващ създаденото Местно 

партньорство- Ардино с партньори: Община Ардино с БУЛСТАТ 000235750, със 

седалище и адрес на управление гр. Ардино, ул. “Бели брези“ №31, Народно Читалище 



„Родопска искра 1961”, с БУЛСТАТ 108063110 със седалище и адрес на управление с. 

Жълтуша, общ. Ардино и „СОЛАК М.С.“ ООД с БУЛСТАТ 108515544 със седалище и 

адрес на управление с. Бял Извор, общ. Ардино, водещ партньор и кандидат за 

представяне на проект за финансиране по подмярка 19.1."Помощ за подготвителни 

дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" по Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., да бъде партньор на Местно 

партньорство – Неделино с партньори: Община Неделино с БУЛСТАТ 00061504, със 

седалище и адрес на управление гр. Неделино, ул. Александър Стамболийски“ №104, 

Народно читалище  „Напредък- 1962“ с БУЛСТАТ 000611073, със седалище и адрес на 

управление с. Средец, общ. Неделино, и „ТЕДИ – АММ“ ЕООД с ЕИК 205224011, със 

седалище и адрес на управление гр. Неделино, ул „Стръмни рид“ №3 за кандидатстване 

с проектно предложение за предоставяне на финансова помощ по процедура чрез подбор 

на проектни предложения за подготвителни дейности № BG06RDNP001-19.610 по 

подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.. и за 

реализиране на проекта.  

6.Упълномощава лицето Изет Изет Шабан – Кмет на Община Ардино да подписва 

Споразумение за партньорство за създаване на МИГ,  съгласно Приложение № 2 към 

Условията за кандидатстване по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на 

мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 г. между Местно партньорство Неделино с 

партньори: Община Неделино с БУЛСТАТ 00061504, със седалище и адрес на 

управление гр. Неделино, ул. Александър Стамболийски“ №104, Народно читалище  

„Напредък- 1962“ с БУЛСТАТ 000611073, със седалище и адрес на управление с. 

Средец, общ. Неделино, и „ТЕДИ – АММ“ ЕООД с ЕИК 205224011, със седалище и 

адрес на управление гр. Неделино, ул. „Стръмни рид“ №3 и Местно партньорство – 

Ардино с партньори: Народно Читалище „Родопска искра 1961”, с БУЛСТАТ 108063110 

със седалище и адрес на управление с. Жълтуша, общ. Ардино и „СОЛАК М.С.“ ООД с 

БУЛСТАТ 108515544 със седалище и адрес на управление с. Бял Извор, общ. Ардино, 

Община Ардино с БУЛСТАТ 000235750, със седалище и адрес на управление гр. 

Ардино, ул. “Бели брези“ №31  - водещ партньор и кандидат за финансова помощ по 

подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г.  

7.Определя за свой и на Община Ардино представител по изпълнение на проекта 

и подписване на споразумение за партньорство с Местно партньорство - Неделино 

лицето: Изет Изет Шабан – Кмет на Община Ардино.  

9.Дава съгласие за реализиране на проекта по подмярка 19.1 "Помощ за 

подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и за включване  в 

територията на партньорството на всички населени места на Община Ардино.   
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА“ – 26. 

==========  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 412 

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

администрация, във връзка с чл. 8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – 

Ардино извежда от баланса на МБАЛ „Ардино“ ЕООД УПИ XXIII с площ 4 311,00 кв. м, поради 

отпаднала необходимост и предоставя на общината за стопанисване и управление. 

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

==========  

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 



 Протоколчик: Н.Зюлкерова      /С.Байрям/ 

 

 

 

 


