
  
 

ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 31 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ НА 14.09.2022 ГОДИНА 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 426 

 Общински съвет – Ардино приема информацията за изпълнение на бюджета на община 

Ардино и общинските сметки за средства от Европейския съюз към 30.06.2022 година. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 427  

Общински съвет – Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.6 и 12 от ЗМСМА, чл.83, 

ал.2 от ЗПФ и чл.28, ал.2 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 приема Бюджетна прогноза за 

периода 2023 – 2025 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за 

местни дейности на община Ардино. 

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

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 428 

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 и 

разпределя допълнително предоставените средства по ФО-46/11.08.2022г. по обекти, 

както следва: 

№ 

 по 

ред 

Наименование на обекта  и  източник на финансиране 

 

БИЛО 

 

СТАВА 

 

I. 

 

 

Целева субсидия за капиталови разходи  

  2058100.00 2750800.00 

1 

Реконструкция на общински пазар - гр. Ардино и 

пристройка в УПИ-1, квартал 11, в ПУП  на гр.Ардино 400000.00 1092700.00 

2 Изграждане на паркинг в гр. Ардино, ул. „Родопи“  105000.00 125360.42 

3 Ремонт на централен мост на ул. „Републиканска“  40000.00 54054.81 

4 Асфалтиране на улици в гр. Ардино 70200.00 68786.59 

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

6 Реконструкция на път в с.Ахрянско 15500.00 14835.90 

7 Реконструкция на път в с.Търносливка 27300.00 26994.76 

8 Реконструкция на път в с.Светулка 40000.00 38467.86 

9 Реконструкция на път в с.Кроячево 24700.00 23816.80 
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10 Реконструкция на път в с. Правдолюб, мах. Джелилер  35000.00 33959.32 

11 Реконструкция на път в с.Дядовци 22400.00 20046.06 

12 Реконструкция на улица в кв. Диамандово,    с. Бял извор 60000.00 59439.38 

13 Реконструкция на улица в  с. Бял извор 80000.00 79371.36 

14 Реконструкция на път в мах. Гарване, с.Бял извор 15700.00 15512.60 

15 Реконструкция на път в мах. Деремахала, с.Бял извор 25000.00 24768.95 

16 Реконструкция на път в с.Срънско 11700.00 11688.65 

17 Реконструкция на път в с.Башево 60000.00 59814.76 

18 Реконструкция на път в с. Горно Прахово 10000.00 9905.08 

19 Реконструкция на път в с. Долно Прахово 30000.00 29258.45 

20 Реконструкция на път в с.Сухово 20000.00 19925.56 

21 Реконструкция на път в с.Голобрад 33000.00 31752.17 

22 Реконструкция на улица в с.Боровица 65000.00 63121.08 

23 Реконструкция на улица в с.Брезен 43700.00 42278.27 

24 Реконструкция на път в с.Любино 28600.00 26900.02 

25 Реконструкция на път в с. Русалско 24000.00 23784.47 

26 Реконструкция на улица в с. Китница 25000.00 24810.91 

27 Рехабилитация на МП Ябълковец - Хромица 15900.00 15275.14 

28 Рехабилитация на местен път за мах. Голица, с. Млечино  25000.00 24056.72 

29 Реконструкция на улица в с.Млечино 35500.00 34161.24 

30 Реконструкция на път в с. Искра 12900.00 12792.40 

31 Реконструкция на улица в с.Ленище 31000.00 30973.00 

32 Реконструкция на път в с. Синчец 24300.00 23733.48 

33 Реконструкция на път в с. Гърбище 33300.00 33048.08 

34 Реконструкция на улица в с.Чубрика 18000.00 17326.07 

35 Реконструкция на път в с.Ябълковец 40000.00 39872.44 

36 Реконструкция на път в с.Левци 18600.00 17915.40 

37 Реконструкция на път в с.Червена скала 17000.00 14799.31 

38 Реконструкция на път в с.Теменуга 17800.00 17883.49 

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

40 Реконструкция на път в с. Чернигово 10000.00 2198.88 

41 Реконструкция на улица в с.Жълтуша 30000.00 29695.46 

42 Реконструкция на улица в с.Еньовче 27000.00 26719.40 

43 Реконструкция на улица в с.Падина 59600.00 58988.35 

44 Реконструкция на път в с.Седларци 20000.00 19777.93 

45 Реконструкция на път в с.Стояново 31000.00 30987.64 

46 Реконструкция на улица в с.Главник 14400.00 14241.34 

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 32801.88 34700.69 

2 Ремонт на трибуни на стадион „Юнак“ – гр. Ардино  35000.00 30956.02 

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“ 

20822.96 0.00 

6 Ремонт на сградата на кметството в с.Светулка 6700.00 7867.35 

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 9719.29 

10 Реконструкция на път в с. Чернигово 15400.00 23011.36 

11 

Благоустрояване около сградата на кметството в с. Горно 

Прахово 7000.00 17235.95 

12 

Благоустрояване около сградата на кметството в с. Долно 

Прахово 5000.00 9863.97 

13 Ремонт на санитарните възли в центъра на с.Горно Прахово 15000.00 11159.26 

14 Ремонт на санитарен възел в с.Русалско 3000.00 3000.00 

15 Асфалтиране на път в с.Дедино 15200.00 14435.53 

16 Изграждане на беседка в центъра на с.Боровица 20000.00 14152.00 

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 25225.45 

20 

Доизграждане на канализация централната чакт на 

с.Млечино (100м) 10000.00 9998.87 

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

22 Ремонт на обреден дом в с.Бистроглед 30000.00 35341.96 

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 3927.66 

27 Водоснабдяване на с. Търна 13300.00 12901.55 

28 Доставка на машини и съоръжения - 2бр. турникети   30000.00 25328.00 

29 Изграждане на пешеходен път в с.Млечино 5000.00 2332.04 

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 43000.00 43238.40 

33 ППР 58000.00 58408.89 

34 Изграждане на въжен атракцион в ТК „Белите брези“ 9450.94 9450.94 

35 Изграждане на соларни системи за Дяволски мост и за 2794.22 2794.22 



Орлови скали 

36 Водоснабдяване на с.Срънско – закупуване на водна помпа 0.00 3146.20 

37 

 

Закупуване на водна помпа за с.Дедино 

 

0.00 3434.40 

38 

 

Закупуване на машини, съоръжения, оборудване и 

стопански инвентар за нуждите на ОбА-Ардино 

0.00 5640.00 

 

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 23777.90 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 

7398.24 7398.24 

33 

Водоснабдяване на с.Горно Прахово и изграждане на два 

резервоара за питейна вода в с.Търна 

15274.80 15274.80 

34 Изграждане на подпорна стена в с.Богатино 6058.39 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 

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  8886.50  8886.50 

50 

Изграждане на соларни системи за Дяволски мост и за 

Орлови скали 

16125.78 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. 

Ардино 

62761.27 62761.27 

  ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 6775566.68 7468266.68 
 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 429 

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

местното самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 16 от Постановление № 

67 на Министеркия съвет от 2010 г. за заплатитите в бюджетните организации и 

дейности, както и чл. 31, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските 

1. Отменя Решение № 377/27.05.2022г. на Общински съвет – Ардино 

2. Определя нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на 

общината и кметовете на населени места на територията на община Ардино, считано от 

01.07.2022г., както следва: 

- Кмет на община – 3635 лева 

-  Кмет на кметство Башево – 1370 лева 

-  Кмет на кметство Боровица – 1455 лева 

-  Кмет на кметство Богатино  – 1300 лева 

-  Кмет на кметство Брезен  – 1300 лева 

-  Кмет на кметство Бял извор  – 1600 лева 

-  Кмет на кметство Горно Прахово  – 1455 лева 

-  Кмет на кметство Гърбище  – 1300 лева 



-  Кмет на кметство Долно Прахово  – 1370 лева 

-  Кмет на кметство Жълтуша  – 1300 лева 

-  Кмет на кметство Ленище  – 1300 лева 

-  Кмет на кметство Млечино  – 1370 лева 

-  Кмет на кметство Падина  – 1455 лева 

-  Кмет на кметство Правдолюб  – 1370 лева 

-  Кмет на кметство Светулка  – 1455 лева 

-  Кмет на кметство Синчец  – 1300 лева 

-  Кмет на кметство Хромица  – 1165 лева 

-  Кмет на кметство Чернигово  – 1370 лева 

-  Кмет на кметство Чубрика  –1370 лева 

-  Кмет на кметство Ябълковец  – 1370 лева 

3. Възлага на кмета на общината да утвърди ново поименно щатно разписание, 

съгласно новите размери на основните месечни възнаграждения на кметовете в община 

Ардино. 

4. Определя годишен платен отпуск на кметовете в община Ардино в размер на 30 

дни, съгласно чл. 31, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските. 

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „ЗА“ – 26. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 430 

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

самоуправление и местната администрация приема следните изменения в Наредбата за 

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

Ардино: 

Чл. 66. ал. 1. За ползване на автомобилите собственост на Общината от физически и/или 

юридически лица се заплаща цена на услуга, както следва: 

1. (изм. и доп. с реш-е №….. от ……….2022 г. на ОбС) За товарен автомобил ГАЗ-53 

/бордова, самосвал, контейнеровоз, високопроходим автомобил «Заурер»,  - 30.00 лв. до 2 км и 

по 3.50 лв. за всеки следващ километър. 

2. (изм. и доп. с реш-е №….. от ……….2022 г. на ОбС) За товарен автомобил ЗИЛ – 130 

/водоноска/   - 3,50 лв./км + 30.00 лв.  за курс. 

3. (изм. и доп. с реш-е №….. от ……….2022 г. на ОбС) За товарен автомобил ГАЗ 

/вакуумкола/ -  3,00 лв./км + 20.00 лв. за курс. 

4. (изм. и доп. с реш-е №….. от ……….2022 г. на ОбС) /изм. и доп. с Решение №70 от 

28.04.2020 г. на Общински съвет – Ардино(изм. и доп. с реш-е №….. от ……….2022 г. на ОбС) / 

За ползване на специализираните автомобили за извършване на погребални услуги (Газела, 

Мерцедес 814Д) собственост на общината от физически и/или юридически лица, когато 

събитието е настъпило извън територията на общината, се заплаща цена на услуга - 1.00 лв. за 1 

километър пробег, + 20 лева за курс, като пробегът е изминатият път от излизането на 

автомобила от гаража/паркинга на общината до прибирането й в гаража/паркинга на общината, 

след предоставяне на услугата. Когато събитието е настъпило на територията на общината, не се 

заплаща цена на услугата. 

5. (изм. и доп. с реш-е №….. от ….2022 г. на ОбС) За ученическите  микробуси -  1.80 

лв./км 

ал.4 (изм. и доп. с реш-е №….. от ……….2022 г. на ОбС) За ползване на услуга с багерите 

на общината: 

- 500.00 лева за машиносмяна /8.00 ч./ за Багер-товарач ХИДРОМЕК 102S. 



За ползване на услуга с автокран се заплаща  цена за един час работа – 60 лв. плюс  2.50 

лв. за километър пробег до заявената месторабота. 

ал.5. (изм. и доп. с реш-е №….. от ……….2022 г. на ОбС) За ползване на услуга с 

автовишка – собственост на общината - 500.00 лева с включено ДДС за машиносмяна /8.00ч./.  

ал.6. (изм. и доп. с реш-е №….. от ……….2022 г. на ОбС) Таксите по предходните алинеи 

са с включено ДДС и се заплащат на касата на общината, за което на ползвателя/ заявителя на 

услугата се издава разходооправдателен документ. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №  431 

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

местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.4, ал.4 от Закона за 

администрацията, одобрява предложената от Кмета на Общината промяна в структурата на 

общинска администрация Ардино и дейностите към нея, чрез преобразуване на длъжността 

главен специалист „Кадастър и регулация“ в отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска 

собственост“, в длъжност главен специалист “Геодезия, кадастър и регулация“ отдел 

„Архитектура, благоустрояване и общинска собственост“. 

 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 432 

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

администрация, във връзка с чл. 4 от Решение на Европейската комисия от 20.12.2011 г., 

Общински съвет – Ардино упълномощава кмета на община Ардино да възложи със заповед на 

общинското предприятие „Център за услуги в домашна среда“, предоставянето на мобилните 

интегрирани здравно-социални услуги (патронажни грижи) по договор № BG05M9OP001-6.002-

0034-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино”, които ще се осъществят посредством 

процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.119 

„Патронажна грижа + - Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2014-2020 г.  

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 433 
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 Ардино 00607 11.968 1,160 

2 Бистроглед 04248 10.201 1,300 

3 Дядовци 24788 12.220 1,500 

4 Ленище 43270 10.178 3,000 

 

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

желаещите за ползване, по реда на подаване на заявленията.  

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 434 

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 Ябълковец 87059 10.787 2,181 



     

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:   

Поземлен имот 87059.10.787, област Кърджали, община Ардино, с. Ябълковец, м. ЮРТЛУК, вид 

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

2181 кв. м, стар номер 010787, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1140/22.05.2018 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, първоначална годишна наемна цена 47.33 лв. 

III. Общински съвет – град Ардино, на основание чл.13, НСУЗЗОПФ в Община Ардино, 

упълномощава Кмета на Общината да организира подготовката и провеждането на търга и да 

сключи договор за наем със спечелилия търга участник. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 435 

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

ал.9 от Закона за общинската собственост, включва в годишната програма за 2022година за 

придобиване, управление и разпореждане, следния имот, частна общинска собственост: 

1. Поземлен имот с кадастрален №119 /сто и деветнадесет/, образуван от имот с 

планоснимачен №15 по кадастрален и регулационен план на село Долно Прахово,община 

Ардино, одобрен със Заповед №2003 от 25.09.1978г., допълнен и одобрен със Заповед №277 от 

18.05.2022 година на Кмета на Община Ардино, с плок 2 084.00 кв.м./две хиляди осемдесет и 

четири квадтратни метра/, с начин на трайно предназначение и ползване –урбанизирана 

територия, жилищни територии, ведно с построените върху него сгради: двуетажна масивна 

сграда-детска градина със застроена площ 190.00 кв.м./сто и деветдесет квадратни метра/ и 

едноетажна помощна сграда – дървена барака със застроена площ 182.00 кв.м./сто осемдесет и 

две квадратни метра/.Граници на имота: изток-пътека на община Ардино;запад - път на община 

Ардино; север - поземлен имот с кадастрален №120; юг - неурегулиран поземлен имот на 

наследниците на Бекир Сали.  

2. Поземлен имот с кадастрален №120 /сто и двадесет/, образуван от имот с 

планоснимачен №15 по кадастрален и регулационен план на село Долно Прахово,община 

Ардино, одобрен със Заповед №2003 от 25.09.1978г., допълнен и одобрен със Заповед №276 от 

18.05.2022 година на Кмета на Община Ардино, с площ 1 718.00 кв.м./хиляда седемстотин 

осемнадесет квадратни метра/, с начин на трайно предназначение и ползване –урбанизирана 

територия, жилищни територии, ведно с построената върху него сграда: триетажна масивна 

сграда-училище със застроена площ 297.00 кв.м./двеста деветдесет и седем квадратни метра. 

Граници на имота: изток-пътека на община Ардино;запад - път на община Ардино; север - път на 

община Ардино; юг -  поземлен имот с кадастрален №119. 

ІI. Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1,т.8  от ЗМСМА, във връзка с чл.35, 

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

открива процедура за продажба на имот, частна общинска собственост, както следва: 

1. Поземлен имот с кадастрален №119 /сто и деветнадесет/, образуван от имот с 

планоснимачен №15 по кадастрален и регулационен план на село Долно Прахово,община 

Ардино, одобрен със Заповед №2003 от 25.09.1978г., допълнен и одобрен със Заповед №277 от 

18.05.2022 година на Кмета на Община Ардино, с плок 2 084.00 кв.м./две хиляди осемдесет и 

четири квадтратни метра/, с начин на трайно предназначение и ползване –урбанизирана 

територия, жилищни територии, ведно с построените върху него сгради: двуетажна масивна 

сграда-детска градина със застроена площ 190.00 кв.м./сто и деветдесет квадратни метра/ и 

едноетажна помощна сграда – дървена барака със застроена площ 182.00 кв.м./сто осемдесет и 

две квадратни метра/.Граници на имота: изток-пътека на община Ардино;запад - път на община 

Ардино; север - поземлен имот с кадастрален №120; юг - неурегулиран поземлен имот на 

наследниците на Бекир Сали.  

2. Поземлен имот с кадастрален №120 /сто и двадесет/, образуван от имот с 

планоснимачен №15 по кадастрален и регулационен план на село Долно Прахово,община 



Ардино, одобрен със Заповед №2003 от 25.09.1978г., допълнен и одобрен със Заповед №276 от 

18.05.2022 година на Кмета на Община Ардино, с плок 1 718.00 кв.м./хиляда седемстотин 

осемнадесет квадратни метра/, с начин на трайно предназначение и ползване –урбанизирана 

територия, жилищни територии, ведно с построената върху него сграда: триетажна масивна 

сграда-училище със застроена площ 297.00 кв.м./двеста деветдесет и седем квадратни метра. 

Граници на имота: изток-пътека на община Ардино;запад - път на община Ардино; север - път на 

община Ардино; юг -  поземлен имот с кадастрален №119. 

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

изготвянето на оценка за имотите по т.II . 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 436 

 I.Общински съвет – град Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.14, ал.6 от 

Закона за общинската собственост и във връзка с чл.30, ал.5 и  чл.19 от Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, отдава под наем части от общински имоти, 

представляващи: решетъчна конструкция на телевизионна ретранслаторна станция, която е 

свободна, извън височината между 27/двадесет и седем/ и 30 /тридесет/ метра, както и част от 

помещение с площ 10 /десет/ кв. м. в прилежащата едноетажна масивна сграда с обща площ 42 

/четиридесет и два/ кв. м. находящ се в имот с идентификатор 010481 в землището на с. Главник, 

община Ардино, местността „Колибата“ с обща площ на имота 0,268 кв. м. с предназначение: 

инсталиране и експлоатация на съоръжения и оборудване с цел предоставяне на 

далекосъобщителни услуги, включително при условията за съвместно ползване съгласно Закона 

за електронните медии, за срок от 10/десет/ години, срещу месечен наем – 294,84лв. с ДДС. 

II.Общински съвет – град Ардино, на основание чл.16, ал.4 от НРПУРОИ в Община 

Ардино, упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за наем за срок от 10/десет/ 

години с „НУРТС Диджитъл“ ЕАД. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 437 

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

чл.14, ал.1  от ЗОС и чл.21  от НРПУРОИ  в Община Ардино, открива процедура за провеждане 

на търг с явно  наддаване за отдаване под наем на част от имот частна  общинска собственост, 

както следва:   

1.Общинско нежилищно помещение №10, 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 12.00 кв.м., с предназначение: за развиване на търговска дейност, за срок от 

3 /три/ години,  първоначална месечна наемна цена – 50,40лв., без ДДС. 

II. Общински съвет – град Ардино, на основание чл.22, ал.2 от НРПУРОИ в Община 

Ардино, упълномощава Кмета на Общината да сключи договора за наем със спечелилия търга. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 438 

 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, т.5 ,  чл.134, ал.3 и чл.103а от ЗУТ, Общински съвет Ардино разрешава да се 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 на град Ардино, както следва: 

1. Устройствена зона „Смф” да се разшири с терените в обхват ул.”Пирин”, ул.”Шипка”, 

ул.”1-ви май” гр. Ардино.  

2. Устройствена зона „Жм” в обхват ул.”Шипка” и ул.”1-ви май” гр.Ардино, западно от 

устройствена зона „Т7” да се преведе в съответствие с действащ ПУП, а именно да се установи 

устройствена зона „Жс”.  

3. Върху урбанизирани терени , заключени между река Ардинска и РП ІІІ-865 , до 

строителните граници от юг да се установи устройствена зона „Смф”. 



 4. В устройствена зона „Тз” - терени за здравеопазване и социални дейности, да се 

отразят действащи ПУП и се установи устройствена зона „Жс” (част от терена на МБАЛ Ардино 

). 

 5. Върху бивши терени на МНО ,  вместо устройствени зона „Жк” и „Жм” да се установи 

нова  устройствена зона  „Смф”. 

 6. За терени в строителните граници на гр.Ардино, намиращи се южно от „Топливо” да се 

установи устройствена зона „Жм”. 

 7. Върху част от терените на устройствени зони „Т2” и „Т7” ( у-ще „Васил Левски” ) да се 

отрази влезнал  в сила ПУП с устройствена зона „ Жм”., а  също така, жилищната зона да се 

разшири териториално, като се установи нова устройствена зона „Жс”- западно от ул.”Арда” , до 

зона „Жк”. 

 8. В устройствена зона „Оз” , разположена северно от  ул. „Драва” да се съобрази 

действащ ПУП  на гр. Ардино да се  установи устройствена зона „Жм”.  

 9. Върху част от площта на устройствена зона „Пп” , намираща се източно от път KRZ 

1005 , да се установи допълнителна нова  устройствена зона „Смф”, в обхват : ул.”Тютюнева”, 

северно от терена на РСПБЗН, западно от  ул.”Иван Вазов”, съобразно изискванията за оформяне 

на територия за районно многофункционално обслужване.  

 10. Част от устройствена зона „Пп” , разположена северно от РП ІІІ-865, источно от 

кв.”Любовна чешма” да се промени  в устройствена зона „Жм”, като се разшири на североизток 

чрез промяна на строителните граници  и усвояване на вече урбанизирани терени.  

 11. Върху урбанизирани терени , намиращи се между кв.”Братиново”  и кв.”Филево”  да 

се установи устройствена зона „Жм”. 

 12. Върху устройствена зона „Т2” ( детска градина) , както и върху разположената на 

запад от нея устройствена зона „Жм”, да се установи устройствена зона „Смф”, която 

съответства на действителното ползване на терените. 

 13. Върху урбанизирани терени , намиращи се между РП ІІІ-865 (североизточно) в посока 

гр.Кърджали  и до края на строителния полигон / край на регулационната граница на гр.Ардино, 

да се установи устройствена зона „Жм”. 

 14. Върху урбанизирани терени , намиращи се между река Ардинска  (от югозапад) , 

югозападно от устройствена зона „Оз1”  и до края на строителния полигон / край на 

регулационната граница на гр.Ардино, да се установи устройствена зона „Жм”. 

 15. Върху урбанизирани терени на кв.”Искра” да се установи устройствена зона „Жм”. 

 16. Да се даде устройствен статут „Жм” за усвоени урбанизирани територии на  махали 

„Орлови скали”. 

 17. Да се даде устройствен статут „Жм” за усвоени урбанизирани територии в бивши 

терени на МНО-помощно стопанство. 

 18 . Да се даде устройствен статут „Жм” за усвоени урбанизирани територии на  махала 

„Бостанджиите” 

 19 Да се даде устройствен статут „Жм” за усвоени урбанизирани територии на  запад  от 

път  KRZ - 1005  в кв. „Капина” .  

е необходимо получаване на разрешение от Общински съвет – Ардино за изработването на 

проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Община Ардино в частта на 

град Ардино.   

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

спазване на действащата нормативна уредба. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 439 

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

ал.1, т.1 и чл.134, ал.3 от ЗУТ, Общински съвет – Ардино разрешава на г-жа Христина Христова 

Чаръкчиева за изработи проект за изменение на действащия Общ устройствен план /ОУП/ на 

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

за поземлен имот с индентификатор 69518.10.542 по КККР на село Стояново, местност 

„Градина“, община Ардино, с който имота да бъде предназначен за „производствени дейности – 

за изграждане на фотоволтаичен парк“. 



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

спазване на действащата нормативна уредба. 

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

ал.3 от ЗУТ, Общински съвет – Ардино разрешава на г-жа Христина Христова Чаръкчиева да 

изработи проект за ПУП – ПРЗ за поземлен имот с индентификатор 69518.10.542 по КККР на 

село Стояново, местност „Градина“, община Ардино, с който да се смени предназначението на 

имота от земеделски на неземедерски нужди и имота да се устрои като територия от 

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

изграждане на „Енергиен обект – Фотоволтаичен парк“, могат да бъдат реализирани. 

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

действащата нормативна уредба. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 440 

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

администрация, Общински съвет – Ардино определя втората седмица на месец август /от 

понеделник до неделя/ от съответната година за организиране и провеждане на „Дни на Ардино“ 

и „Фестивал на чистите храни от Родопите“ под мотото „Ръка за ръка за Ардино“, които да 

залегнат трайно в календарния годишен план за културните прояви в общината, както и в 

програмите за развитие на читалищната дейност в община Ардино. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 27, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 441 

Общински съвет – Ардино предлага следните лица за съдебни заседатели при Окръжен 

съд – Кърджали: 

1.Небат Незатова Гурова – гр. Ардино 

2.Белкъз Ейваз Билезер – гр. Ардино 

3.Айсел Салимехмед Ферадова – гр. Ардино 

4.Михаела Трендафилова Адамова – гр.Ардино 

5.Селда Селямиева Мюмюн – гр.Ардино 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 27, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 442 

 Общински съвет – Ардино прекратява дейността на временната комисия към Общински 

съвет – Ардино за подбор на кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд – Кърджали. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 27, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 443 

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

администрация във връзка с чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, Общински съвет – 

Ардино предоставя безвъзмездно на Районно мюфтийство – Кърджали сумата в размер на  3 000 

лв. за нуждите на мюфтийството, като по възможност да се използват за строително-монтажни 

работи на вакъфски имот. 

2.Възлага на кмета на община Ардино да сключи договор за дарение. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 444 

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

администрация във връзка с чл. 63 от Закона за лечебните заведения, чл. 65 и чл. 70 от 

Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Общински съвет – Ардино реши 

да поднови договора за управление на МБАЛ „Ардино“ ЕООД с д-р Гюнер Бехчет Осман за срок 

от три години. 

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „ЗА“ – 26. 

 Един общински съветник не участва в гласуването. 

==========  



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 445 

Общински съвет – Ардино актуализиране на състава на Постоянните комисии към 

Общински съвет, както следва: 

 1.Постоянна комисия по  финанси, бюджет и стопанско управление – Член: Сали Хасан 

Емир. 

 2.Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – Член: Сали Хасан Емир. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 27, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик: Н.Зюлкерова      /С.Байрям/ 

 

 

 

 

 


