
  
 

 

ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 33  

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ НА 30.11.2022 ГОДИНА 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   №  461 

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, както 

следва: 

№ 

 по 

ред 

Наименование на обекта  и  източник на финансиране 

 

БИЛО 

 

СТАВА 

 

I. 

 

 

Целева субсидия за капиталови разходи  

 2750800.00 2750800.00 

1 

Реконструкция на общински пазар - гр. Ардино и 

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

2 Изграждане на паркинг в гр. Ардино, ул. „Родопи“  125360.42 125360.30 

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

4 Асфалтиране на улици в гр. Ардино 68786.59 68786.59 

5 Водоснабдяване до с. Млечино от с. Кроячево (Лъджата)  155000.00 147321.94 

6 Реконструкция на път в с.Ахрянско 14835.90 14835.90 

7 Реконструкция на път в с.Търносливка 26994.76 26994.76 

8 Реконструкция на път в с.Светулка 38467.86 38467.86 

9 Реконструкция на път в с.Кроячево 23816.80 23816.80 

10 Реконструкция на път в с. Правдолюб, мах. Джелилер  33959.32 33959.32 

11 Реконструкция на път в с.Дядовци 20046.06 20046.06 

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

13 Реконструкция на улица в  с. Бял извор 79371.36 78731.10 

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

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

16 Реконструкция на път в с.Срънско 11688.65 11688.65 

17 Реконструкция на път в с.Башево 59814.76 59814.76 

18 Реконструкция на път в с. Горно Прахово 9905.08 9905.08 

19 Реконструкция на път в с. Долно Прахово 29258.45 29258.45 
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20 Реконструкция на път в с.Сухово 19925.56 19925.56 

21 Реконструкция на път в с.Голобрад 31752.17 31752.17 

22 Реконструкция на улица в с.Боровица 63121.08 63121.08 

23 Реконструкция на улица в с.Брезен 42278.27 42278.27 

24 Реконструкция на път в с.Любино 26900.02 26900.02 

25 Реконструкция на път в с. Русалско 23784.47 23784.47 

26 Реконструкция на улица в с. Китница 24810.91 24810.91 

27 Рехабилитация на МП Ябълковец - Хромица 15275.14 15275.14 

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

29 Реконструкция на улица в с.Млечино 34161.24 34161.24 

30 Реконструкция на път в с. Искра 12792.40 12792.40 

31 Реконструкция на улица в с.Ленище 30973.00 30973.00 

32 Реконструкция на път в с. Синчец 23733.48 23733.48 

33 Реконструкция на път в с. Гърбище 33048.08 33048.08 

34 Реконструкция на улица в с.Чубрика 17326.07 17326.07 

35 Реконструкция на път в с.Ябълковец 39872.44 39872.44 

36 Реконструкция на път в с.Левци 17915.40 17915.40 

37 Реконструкция на път в с.Червена скала 14799.31 14799.31 

38 Реконструкция на път в с.Теменуга 17883.49 17883.49 

39 Изграждане на резервоар за вода в с.Богатино 40000.00 30028.28 

40 Реконструкция на път в с. Чернигово 2198.88 2198.88 

41 Реконструкция на улица в с.Жълтуша 29695.46 29695.46 

42 Реконструкция на улица в с.Еньовче 26719.40 26719.40 

43 Реконструкция на улица в с.Падина 58988.35 58264.89 

44 Реконструкция на път в с.Седларци 19777.93 19777.93 

45 Реконструкция на път в с.Стояново 30987.64 30987.64 

46 Реконструкция на улица в с.Главник 14241.34 14241.34 

47 Изграждане на подпорни стени в с.Горно Прахово (100м) 70000.00 75404.40 

48 Ремонт на обществена сграда в с.Чубрика 0.00 13609.22 

II. 

 

 

Постъпления от продажба на нефинансови активи 

и други местни приходи 

 

743770.00 

 

743770.00 

 

1 Благоустрояване на централна градска част на гр. Ардино 34700.69 35992.93 

2 Ремонт на трибуни на стадион „Юнак“ – гр. Ардино  30956.02 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 9863.97 

5 Ремонт на сградата на кметството в с.Светулка 7867.35 7867.35 

6 Ремонт на покрива на сградата на кметството в с.Сухово 5400.00 4905.30 

7 

Изграждане на съоръжения за ограничаване на скоростта на 

републикански път в с.Бял извор 

10000.00 10000.00 

8 Реконструкция на МП Боровица - Рибарци 9719.29 9719.29 

9 Реконструкция на път в с. Чернигово 23011.36 23011.36 



10 

Благоустрояване около сградата на кметството в с. Горно 

Прахово 17235.95 17235.95 

11 

Благоустрояване около сградата на кметството в с. Долно 

Прахово 9863.97 9863.97 

12 Ремонт на санитарните възли в центъра на с.Горно Прахово 11159.26 11159.26 

13 Ремонт на санитарен възел в с.Русалско 3000.00 0.00 

14 Асфалтиране на път в с.Дедино 14435.53 14435.53 

15 Изграждане на беседка в центъра на с.Боровица 14152.00 14152.00 

16 Ремонт на беседка в с.Башево 2700.00 2700.00 

17 Ремонт на обществена сграда в с.Боровица 5400.00 5400.00 

18 Ремонт на обществена сграда в с.Чубрика 25225.45 11616.23 

19 

Доизграждане на канализация централната чакт на 

с.Млечино (100м) 9998.87 9998.87 

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

21 Ремонт на обреден дом в с.Бистроглед 35341.96 35341.96 

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

23 Ремонт на обреден дом в с.Жълтуша 10000.00 10000.00 

24 

Асфалтови кърпежи на общинската пътна и улична мрежа 

на територията на гр. Ардино 212000.00 212000.00 

25 Изграждане на водосток в с. Горно Прахово 3927.66 3927.66 

26 Водоснабдяване на с. Търна 12901.55 12901.55 

27 Доставка на машини и съоръжения - 2бр. турникети   25328.00 25328.00 

28 Изграждане на пешеходен път в с.Млечино 2332.04 2332.04 

29 Изграждане на автобусна спирка в с.Млечино 5000.00 6000.00 

30 

Изграждане на дъждовна канализация (открит канал) в 

центъра на с. Падина 7000.00 11841.05 

31 Ремонт на настилката на спортна площадка в с.Млечино 43238.40 43238.40 

32 ППР 58408.89 63515.55 

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

34 

Изграждане на соларни системи за Дяволски мост и за 

Орлови скали 

2794.22 2794.22 

35 Водоснабдяване на с.Срънско – закупуване на водна помпа 3146.20 3146.20 

36 

 

Закупуване на водна помпа за с.Дедино 

3434.40 3434.40 

37 

 

Закупуване на машини, съоръжения, оборудване и 

стопански инвентар за нуждите на ОбА-Ардино 

 

5640.00 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 278705.12 278705.12 



по ПУП-ПРЗ на гр.Ардино 

 

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 26 общински съветници, от които „ЗА“ – 22. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 462 

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

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

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

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

- Разрешава изразходването на сумата от 164 187 лева, натрупана от средствата по 

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

определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъци, за закупуването на  176 бр. контейнери тип „Ракла“ , 51бр. пластмасови кофи с 

обем 240 л. , 50 бр. пластмасови кофи с обем 120 л. и 8 бр. 4 куб. контейнери.  

- Разрешава изразходването на сумата от 9 600 лева, натрупана от средствата по 

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

определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъци, за изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите 

отпадъци  образувани на територията на Община Ардино. 

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   № 463 

 Общински съвет – 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.55, ал.1.(изм. и доп. с реш-е №……)  а. За извършени административни услуги 

по гражданско състояние се заплащат следните такси:  

№ Административна услуга такса 

26 Оформяне на документи за придобиване и възстановяване на българско 

гражданство с Указ на Президента на Републиката 
30,00 лв. 

26а Оформяне на документи на лица с постоянно и временно пребиваване в 

Република България 
30,00 лв. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 464 

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

самоуправление и местната администрация приема следните изменения в  Наредбата за 



условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища, 

приета с решение № 509 от 10.04.2019 г. на Общински съвет Ардино: 

1.Член 7, ал.2 се изменя и придобива следната редакция.  

Член 7, ал.2. Обстоятелствата по ал.1  се установяват с декларация от гражданите, 

кандидатствали за настаняване в общинско жилище.  

2.Член 9.ал.1. т.1 се изменя и придобива следната редакция. 

Чл.9.ал.1. т.1 граждани, които следва да освободят заеманите от тях жилища и 

помещения, които са възстановени на бившите им собственици по реда на чл. 7 от 

Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти. 

3.В чл.11 се създава нова алинея 4 със следното съдържание:  

Чл.11, ал.4. „Решението по ал.3 може да се обжалва по реда на АПК в 14 дневен 

срок“. 

 4.Член 18, ал.4 се изменя и допълва и приема следното съдържание: 

Чл.18,ал.4. Настаняването се извършва със заповед на Кмета на Общината. 

Заповедта се обявява в тридневен срок на информационното табло, разположено на 

входа на административната сграда. Влезлите в сила заповеди за настаняване се 

изпълняват от длъжностните лица от общинска администрация, които изпълняват 

дейностите по жилищното настаняване. 

5.В чл. 18 се създава нова алинея 5 със следното съдържание: 

Чл.18,ал.5 Свободните общински жилища за настаняването в които няма 

нуждаещи се граждани, отговарящи на условията по чл. 43 и чл.45 от Закона за 

общинската собственост, могат да се отдават под наем по пазарни цени на лица, които 

отговарят на условията на чл.7, ал.1. 

6. Член 21. ал.2. се изменя и придобива следната редакция:  

Чл.21.ал.2. Две и повече семейства образуващи едно домакинство, могат да бъдат 

настанявани в едно жилище, само със съгласие от тяхна страна. 

7.В чл.23, ал.4. абревиатурата  ГПК се заменя с АПК, редактира се съдържанието 

и придобива следното съдържание: 

Чл.23,ал.4. Заповедта се връчва по реда на АПК и влиза в сила от датата на 

фактическото предаване на жилището. 

8.Чл.23.ал.7. (изм. с реш-е №324 от 22.02.2022 г. на ОбС) се изменя и придобива 

следната редакция:  

Чл.23.ал.7. Основната месечна наемна цена на квадратен метър жилищна площ е 

1.50 лева на кв.м. 

9.Член 29.ал.3. се изменя и придобива следната редакция: 

Член 29.ал.3. Обстоятелствата по ал.1 и ал.2 се установяват с декларация по 

образец. 

10.Чл.29.ал.4. (изм. с реш-е №324 от 22.02.2022 г. на ОбС) се изменя и придобива 

следната редакция: 

Чл.29.ал.4. Продажбата на общински жилища се извършва по базисни цени на 

кв.м. застроена площ както следва: 

11.Член 30, ал.5 се изменя и допълва и приема следното съдържание: 

Член 30, ал.5. Заповедта на кмета на общината се съобщава на заинтересованите 

страни в тридневен срок от издаването й. След изтичане на този срок се връчва по реда 

предвиден в АПК. След получаване на заповедта, купувачът е длъжен да заплати цената 

на жилището и дължимите такси в едномесечен срок. Ако в този срок купувачът не внесе 

дължимите суми, се счита че се е отказал от покупко-продажбата, а преписката се 

прекратява. 

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

==========  



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 465 
1. На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Ардино одобрява 

предложението на кмета на общината за кандидатстване на Община Ардино по процедура чрез 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на 
общинския капацитет“ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. с проект 
„Предоставяне на качествени социални услуги на населението в община Ардино чрез развитие и 
укрепване на общинския капацитет“. 

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме всички необходими мерки по 

изготвяне и внасяне на необходимите документи по изискванията на Програмата 

„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 466 

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

администрация, Общински съвет – Ардино реши община Ардино да кандидатства с 

проектно предложение  по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“. 

 2.Упълномощава кмета на община Ардино да организира дейностите по 

изготвянето и внасянето на проектното предложение по Програма „ Развитие на 

човешките ресурси 2021-2027“,по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 467 

1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Ардино приема 

актуализиран план за Защита при бедствия съгласно приложението. 

Приложение:  План за защита при бедствия;       

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 468 

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

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

Межнун Ъшък да изработи проект за изменение на действащия Общ устройствен план 

(ОУП) на община Ардино, одобрен с №319 от 24.11.2017 година на Общински съвет 

Ардино в частта му за поземлен имот с идентификатор 58013.11.254 по КККР на село 

Правдолюб, община Ардино, с който имота да бъде предназначен за „Рекреационни 

дейности – Вилно селище“ – устройствена зона „Овд“.    

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

спазване на действащата нормативна уредба. 

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

чл. 134, ал.3 от ЗУТ Общински съвет Ардино разрешава на г-н Айгюн Межнун Ъшък да 

изработи проект за ПУП – ПЗ за поземлен имот с идентификатор 58013.11.254 по КККР 

на село Правдолюб, община Ардино, с който имота да се устрои като територия от 

разновидност „Ваканционно селище – „Овд““, с което инвестиционните намерения за 

изграждане на вилно селище, могат да бъдат реализирани. 

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  № 469 



На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 от Закон за автомобилните 

превози, във връзка с чл.16в, ал.1 от Наредба №2/ 15.03.2002г. на МТС за условията и 

реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на 

пътници с автобуси, Общински съвет-Ардино реши: 

I. Дава съгласие да се проведе процедура по Закона за обществените поръчки за 

възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената 

Общинска транспортна схема, както следва: 

1.Автобусна линия-  Кърджали - Ардино с час на тръгване от гр. Кърджали 07.30 

ч.  и час на тръгване от гр. Ардино 09.30ч. Изпълнява се целогодишно и ежедневно. 

ІІ. В съответствие с чл.2 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. на МТС и чл.10, ал.1 от 

ЗОП в процедурата могат да участват физически и юридически лица, регистрирани като 

търговци, както и техни обединения, които притежават лиценз за извършване на превоз 

на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността и други 

документи, които се изискват от Закона за автомобилните превози и приложимите 

подзаконови нормативни актове, както и от ЗОП. 

ІІІ. С настоящето решение Общинският съвет делегира изпълнението на своите 

функции на Кмета на община Ардино като го оправомощава да предприеме, всички 

правни и фактически действия по провеждането на процедурата, по реда на ЗОП, както и  

сключване на договор с определените за изпълнители  кандидати. 

Приложение: 1. Маршрутни разписания - 1 бр. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 470 

I. Общински съвет – град Ардино на основание чл.21, ал.1,  т.23 и ал2 от ЗМСМА 

във връзка с чл. 24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози, определя 

минимални и максимални цени  за таксиметров превоз на пътници на територията на 

община Ардино, както следва: 

      минимална  максимална 

       цена          цена 

      ____________________________ 

1. Дневна тарифа за един километър пробег  -  1,20лв.                    

1,40лв. 

2. Нощна тарифа за един километър пробег  - 1,30лв.          

1.50лв. 

3. Цени на повикване – дневна    -0.00 лв.                          - 

4. Цена на повикване – нощна    -0.00 лв.                          - 

5. Цена за престой – дневна     -0.30 лв.                          - 

6. Цена на престой- нощна      -0.30 лв.                          - 

7. Първоначална такса – дневна       -1.20 лв.                          - 

8. Първоначална такса – нощна      - 1.30 лв.                          – 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 471 

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/дка 

1 Ардино 00607 1.914 12.297 



2 Горно прахово 16910 2.752 2.906 

3 Сполука 68240 5.130 6.032 

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

желаещите за ползване, по реда на подаване на заявленията. 

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

==========  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 472 

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 Ахрянско 00864 1.680 1,285 

2 Дядовци 24788 12.255 0,800 

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/ стопански години, за ползване по предназначение, 

както следва: 

1.Поземлен имот 00864.1.680, област Кърджали, община Ардино, с. Ахрянско, м. -

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

НТП Нива, площ 1285 кв. м, стар номер 000680, Заповед за одобрение на КККР № РД-

18-221/29.01.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. 

2.Поземлен имот 24788.12.255, област Кърджали, община Ардино, с. Дядовци, м. 

ЮРТ ЙЕРИ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Нива, площ 800 кв. м, стар номер 012255, Заповед за одобрение на 

КККР № РД-18-289/01.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. 

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 търговете участници. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 473 

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. Самостоятелно жилище, представляващо западната половина от едноетажна 

масивна сграда с частичен полуподземен етаж, състояща се от три стаи, баня и 

предверие със застроена площ 60.48 кв.м./шестдесет цяло четиридесет и осем кв.м./, 

ведно с прилежащите му три избени помещения с обща светла площ 31.32 кв.м./тридесет 

и едно цяло тридесет два кв.м./ и с припадащите се 50% идеални части от правото на 

строеж в имот с кадастрален №218, кв.20 по ПУП на гр.Ардино, одобрен със Заповед 

№338 от 07.05.1984 година, целият с обща площ 156.50 кв.м./сто петдесет и шест цяло 

петдесет кв.м./. Граници на имота: изток-имот на Станка и Ирина Шопови; запад-

поземлен имот с пл.№210, кв.20;север-УПИ I-223, кв.20; юг-улица „Пирин“,Актуван с 

Акт за частна общинска собственост №653 от 26.05.2006 година. 



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

с   чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.28, т.4, чл.29, ал.1 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища, 

условия и ред за установяване на жилищните нужди  и настаняване под наем, открива 

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

1. Самостоятелно жилище, представляващо западната половина от едноетажна 

масивна сграда с частичен полуподземен етаж, състояща се от три стаи, баня и 

предверие със застроена площ 60.48 кв.м./шестдесет цяло четиридесет и осем кв.м./, 

ведно с прилежащите му три избени помещения с обща светла площ 31.32 кв.м./тридесет 

и едно цяло тридесет два кв.м./ и с припадащите се 50% идеални части от правото на 

строеж в имот с кадастрален №218, кв.20 по ПУП на гр.Ардино, одобрен със Заповед 

№338 от 07.05.1984 година, целият с обща площ 156.50 кв.м./сто петдесет и шест цяло 

петдесет кв.м./. Граници на имота: изток-имот на Станка и Ирина Шопови; запад-

поземлен имот с пл.№210, кв.20;север-УПИ I-223, кв.20; юг-улица „Пирин“,Актуван с 

Акт за частна общинска собственост №653 от 26.05.2006 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   № 474 

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. Незастроен УПИ I-314/едно с кадастрален номер триста и четиринадесет/ от 

кв.37 /тридесет и седем/ по ПУП-ПР на с.Бял Извор, кв.Диамандово, одобрен със 

Заповед №507/04.10.2007 година на Кмета на Община Ардино, с площ 2385 /две хиляди 

триста и осемдесет и пет/кв.м., отреден за производствена дейност. Граници на имота: 

Север УПИ XI-324 от кв.37 отреден за паркинг;североизток –път;югоизток-

водоем;югозапад-земеделски земи;северозапад –УПИ II-315 от кв.37 отреден за 

производствена дейност. Актуван с Акт за частна общинска собственост №687 от 

09.11.2007 година. 

2. Едноетажна селскостопанска сграда с проектен идентификатор 80176.1.327.2 

/осем нула едно седем шест точка едно точка триста двадесет и седем точка две/ със 

застроена площ 1 088.00 кв.м. /хиляда осемдесет и осем квадратни метра/, построена 

върху поземлен имот с идентификатор 80176.1.327 /осем нула едно седем шест точка 

едно точка триста двадесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

село Боровица, община Ардино, одобрени със Заповед РД-18-543/23.02.2018 г. на Изп. 

директор на АГКК, с площ  с площ  599 630.00 кв.м. /петстотин деветдесет и девет 

хиляди шестстотин и тридесет квадратни метра/, вид собственост: публична общинска, с 

трайно предназначение на територията: земеделска. Граници на имота: изток – 

пространство;запад – пространство;север – пространство; юг – пространство. Актуван с 

акт за частна общинска собственост №4298 от 20.10.2022 година. 

 3. Едноетажна селскостопанска сграда с проектен идентификатор 48756.1.748.1 

/четири осем седем пет шест точка едно точка седемстотин четиридесет и осем точка 

едно/ със застроена площ 57.00 кв.м. /петдесет и седем квадратни метра/ и Едноетажна 

селскостопанска сграда с проектен идентификатор 48756.1.748.2 /четири осем седем пет 

шест точка едно точка седемстотин четиридесет и осем точка две/ със застроена площ 

47.00 кв.м. /четиридесет и седем квадратни метра/, построени върху поземлен имот с 

идентификатор 48756.1.748 /четири осем седем пет шест точка едно точка седемстотин 



четиридесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Млечино, 

община Ардино, одобрени със Заповед РД-18-293/01.02.2018 г. на Изп. директор на 

АГКК, с площ  74 764.00 кв.м. /седемдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и 

четири квадратни метра/, местност „Кайрякчъ“, вид собственост: частна общинска, с 

трайно предназначение на територията: земеделска. Граници на имота: изток – 

пространство;запад – пространство;север – пространство; юг – пространство. Актуван с 

акт за частна общинска собственост №4295 от 29.08.2022 година. 

 4. Поземлен имот с кадастрален №15 /петнадесет/, находящ се в урбанизираната 

територия на село Ябълковец, община Ардино, допълнен и одобрен със Заповед №577 от 

31.08.2022 г. на Кмета на Община Ардино, с площ 145.00 кв.м. /сто четиридесет и пет 

квадратни метра/. Граници на имота: Изток – поземлен имот 87059.10.722; Запад – 

поземлен имот 87059.10.720; Север – неурегулиран поземлен имот на Община Ардино; 

Юг – поземлен имот 87059.10.1045. Актуван с акт за частна общинска 

собственост №4299 от 20.10.2022 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, чл.42, ал.1 от НРПУРОИ на Община 

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

следва: 

1. Незастроен УПИ I-314/едно с кадастрален номер триста и четиринадесет/ от 

кв.37 /тридесет и седем/ по ПУП-ПР на с.Бял Извор, кв.Диамандово, одобрен със 

Заповед №507/04.10.2007 година на Кмета на Община Ардино, с площ 2385 /две хиляди 

триста и осемдесет и пет/кв.м., отреден за производствена дейност. Граници на имота: 

Север УПИ XI-324 от кв.37 отреден за паркинг;североизток –път;югоизток-

водоем;югозапад-земеделски земи;северозапад –УПИ II-315 от кв.37 отреден за 

производствена дейност. Актуван с Акт за частна общинска собственост №687 от 

09.11.2007 година. 

2. Едноетажна селскостопанска сграда с проектен идентификатор 80176.1.327.2 

/осем нула едно седем шест точка едно точка триста двадесет и седем точка две/ със 

застроена площ 1 088.00 кв.м. /хиляда осемдесет и осем квадратни метра/, построена 

върху поземлен имот с идентификатор 80176.1.327 /осем нула едно седем шест точка 

едно точка триста двадесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

село Боровица, община Ардино, одобрени със Заповед РД-18-543/23.02.2018 г. на Изп. 

директор на АГКК, с площ  с площ  599 630.00 кв.м. /петстотин деветдесет и девет 

хиляди шестстотин и тридесет квадратни метра/, вид собственост: публична общинска, с 

трайно предназначение на територията: земеделска. Граници на имота: изток – 

пространство;запад – пространство;север – пространство; юг – пространство. Актуван с 

акт за частна общинска собственост №4298 от 20.10.2022 година. 

3. Едноетажна селскостопанска сграда с проектен идентификатор 48756.1.748.1 

/четири осем седем пет шест точка едно точка седемстотин четиридесет и осем точка 

едно/ със застроена площ 57.00 кв.м. /петдесет и седем квадратни метра/ и Едноетажна 

селскостопанска сграда с проектен идентификатор 48756.1.748.2 /четири осем седем пет 

шест точка едно точка седемстотин четиридесет и осем точка две/ със застроена площ 

47.00 кв.м. /четиридесет и седем квадратни метра/, построени върху поземлен имот с 

идентификатор 48756.1.748 /четири осем седем пет шест точка едно точка седемстотин 

четиридесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Млечино, 

община Ардино, одобрени със Заповед РД-18-293/01.02.2018 г. на Изп. директор на 

АГКК, с площ  74 764.00 кв.м. /седемдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и 

четири квадратни метра/, местност „Кайрякчъ“, вид собственост: частна общинска, с 

трайно предназначение на територията: земеделска. Граници на имота: изток – 



пространство;запад – пространство;север – пространство; юг – пространство. Актуван с 

акт за частна общинска собственост №4295 от 29.08.2022 година. 

 4. Поземлен имот с кадастрален №15 /петнадесет/, находящ се в урбанизираната 

територия на село Ябълковец, община Ардино, допълнен и одобрен със Заповед №577 от 

31.08.2022 г. на Кмета на Община Ардино, с площ 145.00 кв.м. /сто четиридесет и пет 

квадратни метра/. Граници на имота: Изток – поземлен имот 87059.10.722; Запад – 

поземлен имот 87059.10.720; Север – неурегулиран поземлен имот на Община Ардино; 

Юг – поземлен имот 87059.10.1045. Актуван с акт за частна общинска 

собственост №4299 от 20.10.2022 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   № 475 

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. Застроен поземлен имот с идентификатор 69122.10.32 /шест девет едно две две 

точка десет точка тридесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

село Стар читак, община Ардино, със стар идентификатор 000098, одобрени със Заповед 

РД-18-594/28.02.2018 г. на Изп. директор на АГКК, с площ  800.00 кв.м. /осемстотин 

квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на 

трайно ползване: за друг вид застрояване, идентичен с УПИ II /римско две/ от квартал 3 

/трети/ по частична регулация на село Боровица, махала „Алолар“, община Ардино, 

одобрена със Заповед от 1980 г., представляващ прилежащ терен към двуетажна масивна 

жилищна сграда със застроена площ – 79.00 кв.м. /седемдесет и девет квадратни метра/. 

Граници на имота: ПИ 69122.10.95; ПИ 69122.10.97; ПИ 69122.10.145. Актуван с акт за 

частна общинска собственост №4290 от 02.08.2022 година. 

            2. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XII /римско дванадесет/ с кадастрален №59 

/арабско петдесет и девет/ от квартал 15 /петнадесети/ по регулационния план на село 

Падина, общ. Ардино, одобрен със Заповед № 68 от 27.01.1982 год., идентичен с УПИ IV 

от квартал 5 по стара /отменена/ частична регулация на село Падина от 1976 г., с площ 

800.00 кв.м. /осемстотин квадратни метра/, представляващ прилежащ терен към 

двуетажна масивна жилищна сграда с висок приземен етаж със застроена площ на 

призема 132.00 кв.м. /сто тридесет и два квадратни метра/, двуетажна масивна 

пристройка към жилищната сграда с висок приземен етаж със застроена площ на 

призема 44.00 кв.м. /четиридесет и четири квадратни метра/ и едноетажна масивна 

сграда – лятна кухня със застроена площ 51.00 кв.м. /петдесет и един квадратни метра/, 

построени с отстъпено право на строеж. Сградите са собственост на Димитър Каменов 

Хаджиев и Кирилка Чавдарова Хаджиева, съгласно Нотариален акт №36, том 3, 

рег.№2023, дело №360 от 16.09.2013 год., вписан с вх.рег.№501 от 16.09.2013 год. в 

Службата по вписвания – град Ардино. Граници на имота: Изток – неурегулиран терен; 

Запад – улица Север – УПИ XI с кадастрален №57 от квартал 15; Юг – УПИ XIII с 

кадастрален №60 от квартал 15. Актуван с акт за частна общинска собственост №4301 от 

03.11.2022 година. 

           3. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V /римско пет/ с кадастрален №531 /арабско 

петстотин тридесет и едно/ от квартал 47 /четиридесет и седми/ по регулационния план 

на град Ардино, квартал „Любовна чешма“, общ. Ардино, одобрен със Заповед № 338 от 

07.05.1984 год., идентичен с УПИ I от квартал 5 по стария /отменен/ регулационен план 



на град Ардино, одобрен със Заповед №294 от 21.02.1975 г., с площ 500.00 кв.м. 

/петстотин квадратни метра/, представляващ прилежащ терен към триетажна масивна 

жилищна сграда със застроена площ 115.00 кв.м. /сто и петнадесет квадратни метра, 

построена с отстъпено право на строеж. Сградата е собственост на наследниците Наид 

Юмеров Караибрямов и наследниците на Юмер Руфатов Караибрямов, съгласно 

Нотариален акт №54, том 1, дело №83 от 02.10.1981 год., вписан с вх.рег.№64 от 

02.10.1981 год. в Службата по вписвания – град Ардино. Граници на имота: Изток – 

УПИ IV с кадастрален №530 от квартал 47 и УПИ XI с кадастрален №485 от квартал 47; 

Запад – улица Север – УПИ VI с кадастрален №535 от квартал 47; Юг – терен за 

озеленяване. Актуван с Акт за частна общинска собственост №4302 от 03.11.2022 година 

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

с чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.35а, ал.1, т.2 от НРПУРОИ на 

Община Ардино, както следва: 

1. Застроен поземлен имот с идентификатор 69122.10.32 /шест девет едно две две 

точка десет точка тридесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

село Стар читак, община Ардино, със стар идентификатор 000098, одобрени със Заповед 

РД-18-594/28.02.2018 г. на Изп. директор на АГКК, с площ  800.00 кв.м. /осемстотин 

квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на 

трайно ползване: за друг вид застрояване, идентичен с УПИ II /римско две/ от квартал 3 

/трети/ по частична регулация на село Боровица, махала „Алолар“, община Ардино, 

одобрена със Заповед от 1980 г., представляващ прилежащ терен към двуетажна масивна 

жилищна сграда със застроена площ – 79.00 кв.м. /седемдесет и девет квадратни метра/. 

Граници на имота: ПИ 69122.10.95; ПИ 69122.10.97; ПИ 69122.10.145. Актуван с акт за 

частна общинска собственост №4290 от 02.08.2022 година. 

            2. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XII /римско дванадесет/ с кадастрален №59 

/арабско петдесет и девет/ от квартал 15 /петнадесети/ по регулационния план на село 

Падина, общ. Ардино, одобрен със Заповед № 68 от 27.01.1982 год., идентичен с УПИ IV 

от квартал 5 по стара /отменена/ частична регулация на село Падина от 1976 г., с площ 

800.00 кв.м. /осемстотин квадратни метра/, представляващ прилежащ терен към 

двуетажна масивна жилищна сграда с висок приземен етаж със застроена площ на 

призема 132.00 кв.м. /сто тридесет и два квадратни метра/, двуетажна масивна 

пристройка към жилищната сграда с висок приземен етаж със застроена площ на 

призема 44.00 кв.м. /четиридесет и четири квадратни метра/ и едноетажна масивна 

сграда – лятна кухня със застроена площ 51.00 кв.м. /петдесет и един квадратни метра/, 

построени с отстъпено право на строеж. 

Сградите са собственост на Димитър Каменов Хаджиев и Кирилка Чавдарова Хаджиева, 

съгласно Нотариален акт №36, том 3, рег.№2023, дело №360 от 16.09.2013 год., вписан с 

вх.рег.№501 от 16.09.2013 год. в Службата по вписвания – град Ардино. Граници на 

имота: Изток – неурегулиран терен; Запад – улица Север – УПИ XI с кадастрален №57 от 

квартал 15; Юг – УПИ XIII с кадастрален №60 от квартал 15. Актуван с акт за частна 

общинска собственост №4301 от 03.11.2022 година. 

           3. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V /римско пет/ с кадастрален №531 /арабско 

петстотин тридесет и едно/ от квартал 47 /четиридесет и седми/ по регулационния план 

на град Ардино, квартал „Любовна чешма“, общ. Ардино, одобрен със Заповед № 338 от 

07.05.1984 год., идентичен с УПИ I от квартал 5 по стария /отменен/ регулационен план 

на град Ардино, одобрен със Заповед №294 от 21.02.1975 г., с площ 500.00 кв.м. 

/петстотин квадратни метра/, представляващ прилежащ терен към триетажна масивна 

жилищна сграда със застроена площ 115.00 кв.м. /сто и петнадесет квадратни метра, 

построена с отстъпено право на строеж. 



               Сградата е собственост на наследниците Наид Юмеров Караибрямов и 

наследниците на Юмер Руфатов Караибрямов, съгласно Нотариален акт №54, том 1, 

дело №83 от 02.10.1981 год., вписан с вх.рег.№64 от 02.10.1981 год. в Службата по 

вписвания – град Ардино. Граници на имота: Изток – УПИ IV с кадастрален №530 от 

квартал 47 и УПИ XI с кадастрален №485 от квартал 47; Запад – улица Север – УПИ VI с 

кадастрален №535 от квартал 47; Юг – терен за озеленяване. Актуван с Акт за частна 

общинска собственост №4302 от 03.11.2022 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  № 476 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.3 от НРПУРОИ в 

община Ардино, Общински съвет – Ардино дава съгласие за удължаване срока Договор 

за наем общински нежилищни помещения за срок от три /3/ години, на наемател, както 

следва:  

- Договор №16/20.12.2017год. за наем на общински нежилищни помещения - 

Столова и кухнески бокс с обща площ 163.00 кв.м., находящи се в сградата на Бивше 

начално училище „Христо Ботев“ град Ардино, с кадастрален номер №319 от кв.29 по 

регулационния план на град Ардино, част от имот публична общинска собственост /Акт 

№2212 от 30.10.2014г./, с наемател: Симеон Иванов Павлов, управител на „Динас-

75“ЕООД, с предназначение: за извършване на услуги и обществени дейности, месечна 

наемна цена: 234.72лв./двеста тридесет и четири лева и седемдесет и две стотинки/, с 

ДДС, считано от 01.01.2023г. до 31.12.2025год. 

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   № 477 

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 Договори 

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

както следва:  

- Договор №4/03.01.2018год. за наем на общинско нежилищно помещение – 

Търговско помещение №8, находящо се на първи етаж в сградата на Общинска автогара 

- Ардино, част от имот частна общинска собственост /Акт №1074 от 30.05.2012г./, с 

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

развиване на търговска дейност, месечна наемна цена: 88.20/осемдесет и осем лева и 

двадесет стотинки/, с ДДС, считано от 01.01.2023г. до 31.12.2023 година. 

- Договор №1/02.01.2020год. за наем на общинско нежилищно помещение – 

Търговско помещение №4, находящо се на първи етаж в сградата на Общинска автогара 

- Ардино, част от имот частна общинска собственост /Акт №1074 от 30.05.2012г./, с 

площ 21.53кв.м., с наемател Алекси Райков Драгиев, управител на „Пепино 79“ООД , с 

предназначение: за развиване на търговска дейност, месечна наемна цена: 108.51/сто и 

осем лева и петдесет и една стотинки/, с ДДС, считано от 01.01.2023г. до 31.12.2023 

година. 

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

Анекси към договорите за наем. 

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

==========  



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 478 

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

връзка с чл.23, ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество в община Ардино, разрешава сключените срочни договори за 

отдаване под наем на общински терени, върху които има поставени павилиони и 

др.преместваеми съоръжения да бъдат удължени за срок от една година, считано от 

01.01.2023г.до 31.12.2023г., както следва: 

1. Златка Димитрова Димитрова /терен/, 30.00кв.м., находящ се  на ул.”Бели 

брези”, предназначение: монтиран павилион /магазин плод-зеленчук/, месечна наемна 

цена :45.00лв., без ДДС.  

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

съответните Анекси. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 479 

 Общински съвет – Ардино приема Анализ на потребностите от подкрепя за 

личностно развитие на децата и учениците от община Ардино. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 480 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.1 и 2 от Закона за 

народните читалища,  общински съвет Ардино приема Програма за развитие на 

читалищната дейност  в община Ардино през 2023 г. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 481 

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

Решение № 303 от 21.12.2021 година за определяне на таксиметрови стоянки за 

автомобилите извършващи таксиметров превоз на ул.“Ив. Вазов“, ул.“Родопи“ и  

ул.“Бреза“.  

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

с чл. 47, ал.1 от Наредба №34 от 06.12.1999 година за таксиметров превоз на пътници, 

определя нови таксиметрови стоянки за автомобили извършващи таксиметров превоз на 

пътници в района на Общинска автогара – Ардино, както следва: 

-таксиметрова стоянка на ул.“Бели брези за 3/три/ броя таксиметрови автомобила, 

като се спазят изискванията на Закона за движение по пътищата, таксиметровата стоянка 

да е на  законоустановено отстояние от пешеходни пътеки и кръстовища; 

-таксиметрова стоянка на паркинга на общинска автогара Ардино за 3 /Три/ броя 

таксиметрови автомобила. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 482 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА изменя Решение №301/21.12.2021 г. и 

одобрява 233 500,00 лв. от осигурените на община Ардино, област Кърджали финансови 

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

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

външното улично осветление на територията на община Ардино. 

2. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА изменя Решение №360/26.04.2022 г. и 

одобрява 33 000,00 лв. от осигурените на община Ардино, област Кърджали финансови 

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



COVID-19 през 2022 г. да бъдат изразходени за закупуване на специализиран траурен 

автомобил за транспорт на покойници за нуждите на община Ардино, област Кърджали. 

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

==========  

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик:Н.Зюлкерова     /С.Байрям/ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


