
  
 

 
ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 30  

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ НА 28.07.2022 ГОДИНА 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 413 

На основание чл.21, ал.1, т.6, от ЗМСМА, чл.140, ал. 5 от Закона за публичните финанси, 

чл.44, ал. 5 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 и  чл.9, ал.3 от Закона за общинския дълг, Общински съвет – Ардино, реши: 

1.  Приема уточнения годишен план по бюджета на община Ардино за 2021г. както 

следва: 

 1.1. По прихода в размер на  16 304 950 лв., в т.ч. за ДД – 10 039 037  лв. и  МД –  

6 265 913 лв.  (съгласно Приложения № 1 и № 3.) 

 1.2. По разхода в размер на 16 304 950 лв., в т.ч. за ДД – 10 039 037 лв., МД  – 6 

160 913 лв. и дофинансиране в делегираните от държавата дейности с местни приходи – 105 000 

лв. (съгласно Приложения № 2 и № 4) 

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Ардино за 2021г., както следва:  

 2.1. По прихода в размер на 13 417 482лв., в т.ч. за ДД –  9 379 974лв. и                                 

МД – 4 037 508 лв. (съгласно Приложения № 1 и № 3) 

 2.2. По разхода в размер на 13 417 482лв, в т.ч. за ДД – 9 379 974лв.,                                 

МД – 3 937 992лв.  и в дофинансиране в делегираните от държавата дейности с местни приходи – 

99 516 лв.  (съгласно Приложения № 2 и № 4), в т.ч 

 2.2.1. План и отчет за изразходваните средства за  капиталови разходи за 2021г., 

съгласно Приложение № 5   

3. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2020г., 

съгласно Приложение № 6.  

4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2021 година, съгласно 

Приложение № 7.  

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА“ – 24. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 414 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2  от ЗМСМА Общински съвет – Ардино, реши: 

1.Дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на Областния съвет на 

БЧК –Кърджали в подкрепа на дейността на „Хоспис Червен кръст“ в размер на 1000.00 /хиляда/ 

лева. 

2.Средствата по т.1 от настоящото решение да бъдат осигурени от източник на 

финансиране – Местни приходи. 

3.Помоща да се отрази във функция  „Общи държавни служби“ в дейност 122 „Общинска 

администрация“ в параграф 4214 „Помощи и дарения по решение на общински съвет“. 

4.Упълномощава кмета на общината да предприеме последващите действия по 

изпълнение на настоящото решение. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА“ – 24. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 415 

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

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



І. На основание чл.5, ал.1 от ПМС № 121/23.06.2017 година  предлага за учебната 

2020/2021 г.  в  списъка със “защитените училища” от община Ардино да бъдат включени 

ОУ”А.С.Макаренко” с.Боровица и ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Горно Прахово.   

ІІ.На основание чл.5, ал.2 от ПМС № 121/23.06.2017година  възлага на Кмета на Община 

Ардино до 10.09.2022 г. да внесе мотивирано предложение в Министерството на образованието и 

науката за включване на ОУ”А.С.Макаренко” с.Боровица и ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” 

с.Горно Прахово в  списъка със “защитените училища” за учебната 2022/2023 г.    

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА“ – 22. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 416 

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

І.На основание  чл.53, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование и 

чл.3, ал.1 от ПМС № 128/28.06.2017 г. за приемане Списък на средищните училища в Република 

България  предлага за учебната 2022/2023 г.  в  Списъка на “средищните училища” от община 

Ардино да бъдат включени следните пет  училища:  

- ОУ,,А.С.Макаренко” с.Боровица; 

- ОУ,,Св.Св.Кирил и Методий” с.Горно Прахово; 

- СУ”В.Левски” гр.Ардино; 

- ОУ”Хр.Смирненски” с.Бял извор; 

ІІ. На основание  чл.3, ал.2 от ПМС № 128/28.06.2017г. за приемане Списък на 

средищните училища в Република България  ввъзлага на Кмета на Община Ардино да внесе 

мотивирано предложение за средищните училища в Министерството на образованието и науката 

в срок до 10.09.2022 година. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА“ – 24. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 417 

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

І.На основание  чл.53, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование и 

чл.3, ал.1 от ПМС № 128/29.06.2017 г. за приемане Списък на средищните детски градини и  

училища в Република България  предлагам за учебната 2022/2023 г.  в  Списъка на средищните 

детски градини и училища от община Ардино да бъдат включени следните детски градини: 

-  ДГ”Брезичка” гр. Ардино;  

-  ДГ”Дъга”  с. Горно Прахов 

- ДГ”Радост” с.Жълтуша        

ІІ. На основание  чл.3, ал.2 от ПМС № 128/29.06.2017г. за приемане Списък на 

средищните детски градини и училища в Република България, възлага на Кмета на Община 

Ардино да внесе мотивирано предложение  в Министерството на образованието и науката в срок 

до 10.09.2022г.  

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА“ – 24. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 418  

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

1.Във връзка с чл.68, ал.1, т.1,2 и 3 от Наредба за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование утвърждава поднормативни 

паралелки, като осигурява допълнителни средства по чл.68, ал.2 и ал.4, т.1, от Наредба  за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на 

МОН  при ЕРС – 2597 лв. по  регион.коефициент за СУ и ОУ,  както следва: 

 

 № 

Училище, 

населено 

място 

Брой 

у-ци в 

Недостиг  на брой ученици до минималния 

норматив 

 

 

Сума 

/лв./ 

    

поднорм. 

паралелки  

по  класове и 

паралелки 

бр.учен.самост. 

паралелки 

/бр./ 

Бр.учен.слети 

паралелки  

/бр./ 



1. ОУ - Падина 14 І+ ІV  2 

26 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

42598.00 

  

  

 14 ІІІ 2 

14 V+VІ 4 

12 VІІ 6 

2. ОУ – Жълтуша 14 І+ ІІ 2 

            42 

 

 

 

14 

 

   

 

36344.00 

    13 ІІІ 3 

15 VІ 3 

14 VІІ 4 

3. ОУ-Бял извор 11 І + ІІ 5 

 

  

 10 ІІІ+ІV 6 

15 V+VІ 3   

11 VІІ 7 11 36 43113.00 

148  62 79 78 122055.00 
 

2.На основание чл.68, ал.1, т. и, във връзка с ал.5, от Наредба  за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование на МОН утвърждава 

поднормативни паралелки, които се финансират в рамките на утвърдените бюджети на 

училищата, както следва: 

 
 

№ 

 

Училище,  

населено място 

 

Общ 

брой 

у-ци 

 

Общ 

брой 

парал. 

Поднормативни  паралелки 

Бр. 

Па

р. 

Чл.68, ал.1, 

т.2, 

 

1. 

 

СУ с  професионални 

паралелки, гр.Ардино   

442 24 8 

ІІа-15; ІІб-15; ІVа-13; ІVб-13; 

Vа-16; Vб-16; VІ а-16; 

VІб-15; ІХ б-15; ХІ б-15;   

 
3.На основание чл.69, ал.2 и 3 от Наредба  за финансирането на институциите в системата 

на предучилищното и училищното образование, възлага на Кмета на общината да направи 

мотивирано искане пред Началника на РУО-Кърджали за формиране на паралелки с по-малко от 

10 ученици, както следва: 

1.ОУ”Отец Паисий” – Жълтуша 

- I - ІІ клас-2 ученици 1 слята паралелка с 2 ученици; 

- ІІІклас - 3 – 1самостоятелна паралелка  с 3 ученици; 

- VІклас  - 3 - 1 самостоятелна паралелка 3 ученици;  

-  VІІ клас 4– 1 самостоятелна паралелка с 4 ученици; 

2. ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – Падина 

- І+ ІV = 2 -  1 слята паралелка  с 2 ученици; 

- ІІІ – 2 – 1самостоятелна паралелка  с 2 ученици; 

- V+VІ=4  - 1 слята паралелка  с 4 ученици; 

- VІІ клас-6- 1  самостоятелна паралелка  с 6 ученици; 

3. ОУ”Христо Смирненски”-Бял извор 

- I - ІІ клас-5 ученици 1 слята паралелка с 5 ученици; 

- ІІІ+ ІV клас-6 – 1слята паралелка  с 6 ученици; 

- V+VІ=3  - 1 слята паралелка  с 3 ученици; 

- VІІ клас - 7 - 1 самостоятелна паралелка  с 7 ученици 

4.На основание чл. 58, ал. 2 и чл. 59 от Наредба  за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование, когато детската градина не прилага 

система на делегиран бюджет, броят на групите и броят на децата в група се определят от 

първостепенния разпоредител с бюджет при спазване на нормативните актове, при недостатъчен 



брой деца за формиране на група в общинска детска градина с решение на общинския съвет в 

населено място може да се формира само една група в детска градина с минимум 6 деца, когато 

групата е единствена за населеното място. 

Първостепенния разпоредител с бюджет определя конкретния размер на СМП в ДГ считано 

от 01.10.2022 година, както следва: 

 

- ДГ  от 2 до 6 години/            - 12 деца; 

     -  Яслена група      -  8 деца; 

     - ДГ - полудневна                    - 6 деца; 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА“ – 24. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 419 

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 Договорите за 

наем на общински нежилищни помещения за срок от една /1/ година, на наемателите, както 

следва:  

- Договор №9/01.08.2013 год. за наем на общинско нежилищно помещение №13 

/фризьорски салон/, 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 12.00 кв.м., 

с наемател Севилджан Юсеинова Велиева, с предназначение: фризьорски услуги, месечна 

наемна цена: 50.40лв., без ДДС, считано от 01.08.2022 г. до 31.07.2023 година. 

- Договор №8/01.08.2016 год. за наем на общинско нежилищно помещение №5 /магазин 

за плод-зеленчук/, находящо се на Общински пазар –  Ардино, сектор”Б”, кв.11 по ПУП на града, 

част от имот частна общинска собственост /Акт №165 от 24.02.2000г./, с площ 24.00 кв.м., с 

наемател Владимир Митков Хаджиев, с предназначение: за развиване на търговска дейност, 

месечна наемна цена: 100.80 лв., без ДДС, считано от 01.08.2022г. до 31.07.2023 година. 

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

Анекси към договорите за наем. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА“ – 24. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 420 

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.II – отдаване под наем – маломерни имоти 

№ Землище ЕКАТТЕ идентификатор площ 

1 Ленище 43270 10.182 3,822 

2 Срънско 68597 10.201 1,300 

 

II. Общински съвет – Ардино упълномощава кмета на Общината да предостави под наем 

на желаещите за ползване, по реда на подаване на заявленията. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА“ – 22. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 421 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общинският съвет на 

Община Ардино реши: 

1. За насроченото Общо събрание на 03 август (сряда) 2022 г. от 13:30 часа на 

„Асоциацията по ВиК – Кърджали на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. 

Кърджали дава мандат на представителят на Община Ардино Наско Кичуков - Зам. Кмет на 

Община Ардино, да вземе участие в Общо събрание.  

По точка 1 от дневния ред на предстоящото заседание Общински съвет – Ардино приема 

препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоцияцията за 2023 година да 

бъде 25 000 лева. 



По точка 2 от предстоящото заседание Общински съвет – Ардино приема допълнение на 

подробната инвестиционна програма за 2022 година на В и К ООД гр.Кърджали в частта за 

инвестициите на общините Ардино, Крумовград и Черноочене. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА“ – 24. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 422 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, 

ал.2 от ЗУТ  Общински съвет Ардино разрешава да се изработи проект за ПУП (подробен 

устройствен план) – ПРЗ (план за регулация и застрояване) за поземлени имоти с 

идентификатори 29605.20.916, 29605.21.41, 29605.21.38, 29605.20.982 и 29605.21.42 (стар номер 

021042)  по КККР на село Жълтуша, община Ардино и 18544.10.666 (стар номер 010666) по 

КККР на село Главник, местност «Садина», община Ардино, с който те да се устроят като 

територия от разновидност „производствени и складови дейности – „Пп““. 

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

спазване на действащата нормативна уредба. 

Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „ЗА“ – 23. 

 Един общински съветник не участва в гласуването. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 423 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.102, ал.2 от НРПУРОИ в Община Ардино, 

Общински съвет – Ардино приема пазарните оценки на посочените недвижими имоти, 

определени от лицензиран оценител и ги обявява за първоначални тръжни цени за продажба, 

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. Първоначална 

тръжна цена 33 002,00 лева/ Тридесет три хиляди и два лева/. 

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. Първоначална тръжна цена  32 541,00лв. / Тридесет две хиляди, петстотин 

четиридесет и един лева/. 

3. 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. Първоначална тръжна цена  43 976,00лв. / 

Четиридесет три хиляди деветстотин седемдесет и шест лева/. 

 4. 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. Първоначална тръжна цена  55 964,00лв. / 

Петдесет и пет хиляди, деветстотин шестдесет и четири лева/. 

5. 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 785.00 кв. м. /Седемстотин осемдесет 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 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. Първоначална тръжна цена 51 911,00лв. / Петдесет една хиляди, деветстотин 

и единадесет лева/. 

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС определя процедурата за 

продажба на имотите по т.1 – публичен търг с явно наддаване. 

 ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Ардино да организира подготовката и 

провеждането на търга, и да сключи договори за продажба със спечелилите. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА“ – 24. 

==========  

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик: Н.Зюлкерова      /С.Байрям/ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


