
  
 

 

ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 36 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ НА 24.02.2023 ГОДИНА 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 520 

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

местното самоуправление и местната администрация одобрява предложената от Кмета 

на Общината обща численост и структура на общинска администрация Ардино и 

дейностите към нея, съгласно Приложението. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 521 

1.На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - Ардино 
подкрепя идеята на Кмета на общината за кандидатстване с проект „Текущо 
поддържане на материалната база за предоставяне на социалните услуги „Център за 
настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост” и „Дневен 
център за пълнолетни лица с увреждания“ в гр. Ардино, община Ардино” пред Фонд 
„Социална закрила” към МТСП.  

2.Възлага на Кмета на общината да се изготвят и внесат необходимите документи 
по проект „Текущо поддържане на материалната база за предоставяне на социалните 
услуги „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 
изостаналост” и „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ в гр. Ардино, 
община Ардино” и да се предвидят средства от бюджета на общината в размер на 10 % 
от общата стойност за съфинансиране на проекта. 
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА“ – 26. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 522 

 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 20.11.2011 г., 

Общински съвет – Ардино упълномощава кмета на община Ардино да възложи 

изпълнението по проект „Грижа в дома в община Ардино“, договор № BG05SFPR002-

2.001-0139-C01, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 2021-2027, като услуга от общ икономически интерес  /УОИИ/, 

на сектор „Управление, координация и отчитане на социални услуги – асистентска 

подкрепа и асистентска грижа“ към община Ардино. 

 2.Възлага на кмета на община Ардино разработването и утвърждаването на 

Методика за предоставяне на услугата от общ икономически интерес в съответствие с 

изискванията на процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“. 

 3.За предоставянето на здравно-социалните услуги по процедура BG05SFPR002-

2.001 „Грижа в дома“ да не се начисляват и събират такси от потребителите за периода 

на изпълнение на дейностите по проекта. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

АРДИНО 

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



 4.Възлага на кмета на община Ардино да извърши всички дейности необходими 

за правилното и законосъобразно изпълнение на Решението, издавайки Акт за възлагане 

на Грижа в дома за възрастни хора и лица с увреждания, като услуга от общ 

икономически интерес /УОИИ/, като актът следва да съдържа необходимите реквизити, 

съгласно чл.4 от Решение на Комисията от 20 декември 2011 година относно 

прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, 

предоставена от определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ 

икономически интерес и тези, обективирани в Условията за кандидатстване по 

Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2021-2027. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 523 

 1.Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация реши Община Ардино 

да дари в помощ на пострадалите от мощните земетресения, случили се на територията 

на Република Турция на 06.02.2023 г. сума в размер на 8000.00 /осем хиляди/ лева. 

 2.Упълномощава и възлага на кмета на община Ардино да предприеме действия 

по предоставяне на дарението по т.1 по откритата от ДПС дарителска сметка в търговска 

банка „D BANK“:  

IBAN:BG96DEMI92405000309448 

BIC: DEMIBGSF 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 524 

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

администрация и чл. 15, ал. 5 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и 

прекурсорите, Общински съвет – Ардино учредява комисия по наркотичните вещества в 

състав: 

Председател: Неджми Ахмед Мюмюнходжов – зам. кмет на община Ардино 

Зам. председател: Наско Кирчев Кичуков – зам. кмет на община Ардино 

Секретар: Мехмед Ахмедов Алиев – началник на отдел „ГРАО“ в община Ардино 

Членове: 

1.   Мюмюн Рахим Джила – зам. председател на ОбС – Ардино; 

2. Петър Младенов Борисов – прокурор в Териториално отделение – Ардино към 

Районна прокуратура – Кърджали; 

3. д-р Сюрея Салимехмед Исмаилова – старши инспектор, отдел „Здравеопазване 

на животните“ към ОблДБХ – Кърджали; 

4.  Ажда Шахинова Реджебова – началник на отдел „Закрила на детето“ към 

Дирекция „Социално подпомагане“ – Ардино; 

5.  Тодор Димитров Вълков – инспектор „Детска педагогическа стая“ към РУ на 

МВР – Ардино. 

2.Комисията по наркотичните вещества да организира дейността си в 

съответствие със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и 

Правилника за организацията и дейността на националния съвет по наркотичните 

вещества. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 525 



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

администрация, във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за управление на етажната 

собственост, Общински съвет – Ардино възлага на кмета на общината да упълномощи 

представител на общината в Общото събрание на Сдруженията на собствениците по 

Закона за управление на етажната собственост; 

2.Възлага на кмета на община Ардино, община Ардино да участва във 

финансовото осигуряване на разходите за извършване на обследване на енергийната 

ефективност, сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, 

обследване за установяване на техническите характеристики на сгради и технически 

паспорт, като определената стойност на разходите да бъдат в размер на 6,28 лв. на кв. 

м/разгъната застроена площ от обследваната сграда, както и други разходи необходими 

при изготвянето на проекти от енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради по Националния план за възстановяване и устойчивост за жилища и помещения 

общинска собственост. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 526 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет – Ардино определя размера 

на дневния оклад за 1 дете в детска градина, считано от 01.03.2023 г., както следва: 

 Дневен оклад за 1 дете в детска градина – 3,20 лева; 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 527 

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

собственост актуализира, приетата за 2023 година програма за управление и 

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

следва: 

Приложение №6, т.I – отдаване под наем – пасища, мери и ливади 

№ Землище ЕКАТТЕ идентификатор Площ НТП 

1 Еньовче 27543 10.12 11,572 Пасище 

2 Еньовче 27543 10.38 4,141 Пасище 

3 Еньовче 27543 10.39 12,718 Пасище 

Приложение №6, т.II – отдаване под наем – маломерни имоти 

№ Землище ЕКАТТЕ идентификатор площ/дка 

1 Ябълковец 87059 11.162 0,350 

II. ОбС – Ардино възлага на кмета на община Ардино да извърши всички 

последващи нормативно определени действия. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 528 

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 2023 

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

собственост: 

           1. Апартамент №1 /първи/, разположен на приземния етаж в Двуетажна масивна 

жилищна сграда /къща близнак/ с висок приземен етаж и тавански етаж със застроена 

площ 145.82 кв.м. /сто четиридесет и пет цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра/ 

на сградата, със застроена площ 62.60 кв.м. /шестдесет и две цяло и шестдесет стотни 

квадратни метра/ на апартамента, състоящ се от коридор, кухня, тоалетна, хол, спалня, 

ведно с припадащите 22.37 % /двадесет и две цяло тридесет и седем стотни процента/ 



идеални части от общите части на сградата в размер на 11.46 кв.м. /единадесет цяло 

четиридесет и шест стотни квадратни метра/ и 22.371 % /двадесет и две цяло триста 

седемдесет и една хилядни процента/ от правото на строеж, представляващи 74.06 кв.м. 

/седемдесет и четири цяло и шест стотни квадратни метра/ върху Урегулиран поземлен 

имот /УПИ/ XXIV /римско двадесет и четири/ от квартал 23 /двадесет и три/ по 

регулационния план на град Ардино, община Ардино, одобрен със Заповед №338 от 

07.05.1984 г. Граници на имота: североизток – УПИ XXII oт квартал 23 / за озеленяване/; 

северозапад – УПИ XXIII с кадастрален №260 от квартал 23; югоизток – неурегулиран 

терен; югозапад – улица „Оборище“, горе – апартамент №2; долу – основи; североизток 

– стълбищна клетка; северозапад – секция Б; югоизток – свободно пространство; 

югозапад – свободно пространство. 

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. Апартамент №1 /първи/, разположен на приземния етаж в Двуетажна масивна 

жилищна сграда /къща близнак/ с висок приземен етаж и тавански етаж със застроена 

площ 145.82 кв.м. /сто четиридесет и пет цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра/ 

на сградата, със застроена площ 62.60 кв.м. /шестдесет и две цяло и шестдесет стотни 

квадратни метра/ на апартамента, състоящ се от коридор, кухня, тоалетна, хол, спалня, 

ведно с припадащите 22.37 % /двадесет и две цяло тридесет и седем стотни процента/ 

идеални части от общите части на сградата в размер на 11.46 кв.м. /единадесет цяло 

четиридесет и шест стотни квадратни метра/ и 22.371 % /двадесет и две цяло триста 

седемдесет и една хилядни процента/ от правото на строеж, представляващи 74.06 кв.м. 

/седемдесет и четири цяло и шест стотни квадратни метра/ върху Урегулиран поземлен 

имот /УПИ/ XXIV /римско двадесет и четири/ от квартал 23 /двадесет и три/ по 

регулационния план на град Ардино, община Ардино, одобрен със Заповед №338 от 

07.05.1984 г. Граници на имота: североизток – УПИ XXII oт квартал 23 / за озеленяване/; 

северозапад – УПИ XXIII с кадастрален №260 от квартал 23; югоизток – неурегулиран 

терен; югозапад – улица „Оборище“, горе – апартамент №2; долу – основи; североизток 

– стълбищна клетка; северозапад – секция Б; югоизток – свободно пространство; 

югозапад – свободно пространство. 

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

изготвянето на оценка за имота по т.II . 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 529 

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 

2023година за придобиване, управление и разпореждане, следния имот, частна общинска 

собственост: 

 1.Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIX /римско деветнадесет/ от квартал 60 

/шестдесети/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за регулация/ на село 

Жълтуша, община Ардино, област Кърджали, одобрен със Заповед №27 от 16.01.2023 г. 

на Кмета на Община Ардино, образуван от УПИ I от квартал 60 по действащия 

регулационен план на село Жълтуша, община Ардино, одобрен със Заповед №2361 от 

23.11.1971 г., с площ 644.00 кв.м. /шестстотин четиридесет и четири квадратни метра/, 

отреден за жилищно строителство. Граници на имота: изток – УПИ XX с кадастрален 



№558 от квартал 60; запад – УПИ XVIII от квартал 60; север – път на Община Ардино; 

юг – проектна улица. Акт за частна общинска собственост №4327 от 15.02.2023година. 

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

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

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

следва: 

1.Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIX /римско деветнадесет/ от квартал 60 

/шестдесети/ по ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за регулация/ на село 

Жълтуша, община Ардино, област Кърджали, одобрен със Заповед №27 от 16.01.2023 г. 

на Кмета на Община Ардино, образуван от УПИ I от квартал 60 по действащия 

регулационен план на село Жълтуша, община Ардино, одобрен със Заповед №2361 от 

23.11.1971 г., с площ 644.00 кв.м. /шестстотин четиридесет и четири квадратни метра/, 

отреден за жилищно строителство. Граници на имота: изток – УПИ XX с кадастрален 

№558 от квартал 60; запад – УПИ XVIII от квартал 60; север – път на Община Ардино; 

юг – проектна улица. Акт за частна общинска собственост №4327 от 15.02.2023година. 

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   № 530 

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

собственост актуализира, приетата за 2023 година програма за управление и 

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

следва: 

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

№ землище ЕКАТТЕ идентификатор площ/дка 

1 Ардино 00607 11.885 3.000 

 

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: 

Поземлен имот 00607.11.885, област Кърджали, община Ардино, гр. Ардино, м. 

ДЮЗ ТАРЛА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, 

НТП Нива, площ 3000 кв. м, стар номер 011885, Заповед за одобрение на КККР № РД-

18-305/02.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Първоначална 

годишна наемна цена 65.10 лв. 

III. Общински съвет – град Ардино, на основание чл.13 и чл. 19 от НСУЗЗОПФ в 

Община Ардино, упълномощава Кмета на Общината да организира подготовката и 

провеждането на търга и да сключи договор за наем със спечелилият търга участник. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 531 

І.Общински съвет – град Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във 
връзка с чл.6, т.2 от  Закона за физическото възпитание и спорта, чл.12, ал.1 от ЗОС и 
чл.12, ал.4 от НРПУРОИ в Община Ардино, предоставя за безвъзмездно право на 
ползване и управление на ФК“ЮНАК“ –Ардино, общински недвижими имоти, публична 



общинска собственост, както следва: Стадион със затревена площ 7 дка, трибуна за 
зрители, лекоатлетическа писта, както и 40.00 кв. м./ четиридесет кв. м./представляващи 
съблекални и канцелария от сградата на Покрит салон/Спортна зала/ с обща застроена 
площ 337.00 кв. м./триста тридесет и седем кв. м./, изграден върху, УПИ II от кв.34 по 
плана на гр. Ардино, актуван с АПОС №72/30.06.1998 година, за срок от 5/пет/ години, с 
предназначение: за развиване на спортна дейност на клуба. 

         II.Общински съвет – град Ардино, упълномощава Кмета на Община Ардино да 
извърши всички последващи нормативно определени актове.Участвали в гласуването 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 532 

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

връзка с чл.6, т.2 от  Закона за физическото възпитание и спорта, чл.12, ал.1 от ЗОС и 

чл.12, ал.4 от НРПУРОИ в Община Ардино, предоставя за безвъзмездно право на 

ползване и управление на СКТМ“ЮНАК-2005“ -Ардино, общински недвижим имот, 

публична общинска собственост, представляващ: Покрит салон/ Спортна зала/ изграден 

върху, УПИ II от кв.34 по плана на гр. Ардино, актуван с АПОС №72/30.06.1998 година 

/, с обща застроена площ 337.00 кв. м./триста тридесет и седем кв. м., без 40.00 кв. м./ 

четиридесет кв. м. /представляващи съблекални и канцелария предоставени за 

безвъзмездно ползване и управление на ФК“ЮНАК“ Ардино,  за срок от 5/пет/ години, с 

предназначение: за развиване на спортна дейност на клуба. 

         II.Общински съвет – град Ардино, упълномощава Кмета на Община Ардино да 

извърши всички последващи нормативно определени актове. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 533 

І.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 общински 

нежилищни помещения, части от имот, частна  общинска собственост, както следва:   

1. Общинско нежилищно помещение –търговски обект №13, находящ се на втори 

етаж в сградата на  Общинска автогара –  Ардино, кв.26 по ПУП на града, част от имот 

частна общинска собственост /Акт №1074 от 30.05.2012 г./, с  площ – 15,75 кв.м. с 

предназначение:  за развиване на търговска дейност, за срок от 3 /три/ години, 

първоначална месечна наемна цена:  66,15 лв., без ДДС. 

2. Общинско нежилищно помещение –търговски обект №14, находящ се на втори 

етаж в сградата на  Общинска автогара –  Ардино, кв.26 по ПУП на града, част от имот 

частна общинска собственост /Акт №1074 от 30.05.2012 г./, с  площ – 15,60кв.м. с 

предназначение: за развиване на търговска дейност, за срок от 3 /три/ години, 

първоначална месечна наемна цена:  65,52лв., без ДДС. 

3. Общинско нежилищно помещение –търговски обект №15, находящ се на втори 

етаж в сградата на  Общинска автогара –  Ардино, кв.26 по ПУП на града, част от имот 

частна общинска собственост /Акт №1074 от 30.05.2012 г./, с  площ – 15,60кв.м. с 

предназначение: за развиване на търговска дейност, за срок от 3 /три/ години, 

първоначална месечна наемна цена:  65,52 лв., без ДДС. 

4. Общинско нежилищно помещение –търговски обект №1  , находящ се на първи 

етаж в сградата на  Общинска автогара –  Ардино, кв.26 по ПУП на града, част от имот 

частна общинска собственост /Акт №1074 от 30.05.2012 г./, с  площ – 40,93кв.м. с 



предназначение: за развиване на търговска дейност, за срок от 3 /три/ години, 

първоначална месечна наемна цена: 171,91 лв., без ДДС. 

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

Община Ардино, възлага на Кмета на Общината да извърши всички последващи 

нормативно определени действия. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 534 

Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл.3, ал.2 от Наредбата за за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища, както следва: 

І. Жилища за отдаване под наем, в т.ч. и жилища за настаняване на лица по чл.43, 

ал.2 от ЗОС, както следва: 

град Ардино, ул.”Бели брези” 

 1.Блок № 1 на ОбС     -  1   брой 

 2.Блок “40-те апартамента”    -  2   броя 

град Ардино, ул.”Арда” 

1.Къща на ул.”Арда” № 1    -  1 брой 

град Ардино, ул.”Оборище” 

 1.Къща на ул.”Оборище” № 11   -  4 броя 

град Ардино, ул.”Чинар” 

 1.Бивше общежитие на СУ”В.Левски”  -   1 брой 

град Ардино, ул.”Родопи” 

 1.Къща на ул.”Родопи” 8    - 4 броя 

град Ардино, ул.”Орлови скали” № 6, № 8 

 1.Общежитие № 1     - 37 броя 

 2.Общежитие № 2     - 22 броя 

По селата 

 1. Здравна служба - с. Боровица   -   1 брой 

2.Сграда на бивш битов комбинат- с.Боровица -   1 брой 

 3.Сграда на здравна служба - с.Бял Извор  -   1 брой 

4. Административна сграда - кв.Диамандово -   2 броя 

5.Родопска къща - с.Долно Прахово  -   4 броя 

          6. Сграда на детска градина - с.Долно Прахово -   2 броя 

          7.Жилищен блок - с.Ленище   -   1 брой 

          8.Жилищен блок № 2 - с.Млечино   -   1 брой 

          9.Родопска къща - с.Падина    -   1 брой 

        10.Бивше кметство в Кроячево    -   1 брой 

        11.Общинска къща в с. Бял извор, ул. Първа № 2  -  1 брой 

ІІ.За продажба се обявяват жилищата по блокове и родопски къщи на тези 

наематели, които са настанени по административен ред, редовно плащат наемите си и 

отговарят на условията за покупка на общински жилища и са подали заявления за 

закупуването им= 

 ІІІ.Ведомствени жилища – не се определят. 

 ІV.Резервни жилища се определят  ап. 11 ет. 3 в бл.” 40 – те апартамента”  на ул. 

“Бели брези” № 41 и стая №103 в общежитие №2 на бивша ПГ. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 26, ПРОТИВ – няма, ВЪЗД9ЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 535 



  І. Общински съвет – Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 

от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.40, ал.2 и чл.102, ал.2 от 

НРПУРОИ на Община Ардино, одобрява и приема изготвената от лицензиран оценител 

пазарна оценка на движимата вещ - Багер КАМ 821 с рег.№ К00155, рама №253, цвят 

червен и определя първоначална тръжна цена – 5 425,00 лв., без ДДС. 

 II. Възлага на кмета на община Ардино да открие процедура за продажба чрез 

публичен търг с явно наддаване на движимата вещ, посочена в т.I. 

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

Община Ардино, възлага на Кмета на Общината да извърши всички последващи 

нормативно определени действия. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 536 

Общински съвет – Ардино приема Доклад за състоянието на системите за 

финансово управление и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово 

управление и контрол за 2022 година на МБАЛ „Ардино“ ЕООД. 

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

==========  

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик: Н.Зюлкерова      /С.Байрям/ 

 


