
  
 

ПРЕПИС! 

П Р О Т О К О Л   № 7 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ НА 28.05.2020 ГОДИНА 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 81 

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

самоуправление и местната администрация допълва и изменя Наредба за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино, 

както следва:  

 Изменя и допълва чл. 57, т. 13, както следва: 

 Чл. 57, т.13. Издаване на разрешително за отсичане на дървета от: 

А) Имот или имоти собственост на физически или юридически лица с трайно 

предназначение на територията - земеделска (с начин на трайно ползване пасище, пасище 

мера, ливада, нива, храсти и др. вид територия/ земя) или урбанизирана, като в основата 

на дървото се поставя общинска марка със съответния номер. Маркираните бройки 

дървета се заплащат по определената цена по чл.65, ал. 2, т.3 от Наредбата. 

5 лв. 

Б) Имот или имоти собственост на общината с трайно предназначение на територията - 

земеделска /с начин на трайно ползване пасище, пасище мера, ливада, нива, храсти и др. 

вид територия/земя/ или урбанизирана, като в основата на дървото се поставя общинска 

марка със съответния номер. Добитите количества дървесина от тези имоти се заплащат 

по определените тарифни такси по чл.65, ал.2, т.5 от Наредбата. Разрешителното за сеч по 

тази точка може да се издаде на физически и юридически лица. След приключване на 

сечта и извозването на дървесината имотите се почистват, чрез събирането на вършината 

и отпадъчната дървесина на купчини. Ако има установени нанесени щети на структурата 

на общинските и полски пътища следствие на извозването и транспортирането на 

дървесината, същите да бъдат възстановени за сметка на ползвателя/купувача.  

Забележка: Дървесината добита за нуждите на МБАЛ гр. Ардино, центъра за настаняване 

от семеен тип на пълнолетни лица с умствена изостаналост и дневен център за 

пълнолетни лица с увреждания, да се извършва без заплащане на определените 

административни и тарифни такси. 

10 лв. 

Изменя и допълва чл. 65, ал.2, т.3, т.4, т.5 както следва: 

Чл. 65, ал.2 

 т.3. Маркиране на дървета от имоти с трайно предназначение на територията – 

земеделска (с начин на трайно ползване пасище, пасище мера, ливада, нива, храсти и др. 

вид територия/земя) или урбанизирана - 3 лв. 

 т.4. Издаване на превозен билет за транспортиране на дървесина  -   2 лв. 

 т.5. Цени за продажба на дървесина на корен добита извън горски територии, 

собственост на община Ардино, са както следва:     

         

№ 

по 

 

Наименование 

 

Мярка 

 

Цена на дървесината (в лв.) 

Ул. “Бели брези” №31, тел. 03651/42 38; 42-01 

факс 45 68; е-mail:obs_ardino@abv.bg 



ред 

1 2 3 4 

1. Иглолистен объл дървен 

материал: 

  

 А) Едър:   

 Іа клас на сортимента пл.м3 65 

 І клас на сортимента пл.м3 60 

 ІІ клас на сортимента пл.м3 55 

 Б) Среден:   

 ІІІ  клас на сортимента пл.м3 40 

 ІV /обли греди/ и V клас на 

сортимента 

пл.м3 25 

 В) Дребен: пл.м3 25 

2. Широколистен объл дървен 

материал 

 бук, дъб, габър 

и други твърди 

широколистни 

акация , липа, 

бреза и меки 

широколистни 

орех, явор, 

ясен ,бряст и 

горско плодни 

 А) Едър:     

 Іа клас на сортимента пл.м3 55 40 120 

 І клас на сортимента пл.м3 50 35 80 

 ІІ клас на сортимента пл.м3 40 30 60 

 Б) Среден:     

 ІІІ  клас на сортимента пл.м3 25 25 25 

 ІV и V клас на сортимента пл.м3 25 25 25 

 В) Дребен: пл.м3 12 12 12 

3. Дърва за горене и вършина     

 А) дърва от иглолистни 

дървесни  видове 

пл.м3 

пр.м3 

16 

6 

 Б) дърва от широколистни 

меки дървесни  видове 

пл.м3 

пр.м3 

25 

8 

 В) дърва от широколистни 

твърди  дървесни  видове 

пл.м3 

пр.м3 

35 

12 

 Г) вършина пр.м3 2 

 Д) пънна дървесина пр.м³ 2 

 Е) технологична иглолистна 

дървесина 

 

пл.м3 

 

16 

4. Обла строителна дървесина 

за занаятчийски цели 

 

пл.м3 

 

30 

 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 82 

 На основание чл.9 от Устава на Дружество „Земеделски свят” ЕООД – Ардино, 

Общински съвет – Ардино приема годишния финансов отчет на Дружество „Земеделски 

свят” ЕООД – Ардино за периода 2016 – 2019 година. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 83 

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

чл.28, т.4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински 



жилища, условия и ред за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем, дава 

съгласие за продажба на общинско жилище, представляващо апартамент в жилищен 

имот в Ардино, ул.”Бели брези” 21, вх.А, ет.1, ап.1, актуван с акт за частна общинска 

собственост № 3052 от 23.10.2019 година на наемателя Сабри Мурадов Мурадов, 

настанен в него по административен ред. 

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

упълномощава кмета на общината да възложи на лицензиран оценител изготвянето на 

оценка на имотите, след което да издаде заповед за прехвърляне на правото на 

собственост и да сключи договора за покупко-продажба. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е Н  И  Е   № 84 

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

чл.14, ал.1 от  ЗОС,  чл.23, ал.1  от НРПУРОИ  в Община Ардино, открива процедура за 

провеждане на търг с тайно/явно  наддаване за отдаване под наем на терен,  общинска 

собственост, както следва:  

 1.Терен №1, находящ се на ул.”Бели брези” в гр.Ардино с площ-36 кв.м. за 

поставяне на преместваемо съоръжение –павилион за развиване на търговска  за срок  от 

3 /три/ години. Първоначална месечна наемна цена  54.00 лв. без ДДС. 

 2.Терен №2, находящ се на ул.”Бели брези” в гр.Ардино с площ-15 кв.м. за 

поставяне на преместваемо съоръжение –павилион за развиване на търговска  за срок  от 

3 /три/ години. Първоначална месечна наемна цена  22.50 лв. без ДДС. 

 3.Терен №3, находящ се на ул.”Бели брези” в гр.Ардино с площ-15 кв.м. за 

поставяне на преместваемо съоръжение –павилион за развиване на търговска  за срок  от 

3 /три/ години. Първоначална месечна наемна цена  22.50 лв. без ДДС. 

 4.Терен №5, находящ се на ул.”Бели брези” в гр.Ардино с площ-15 кв.м. за 

поставяне на преместваемо съоръжение –павилион за развиване на търговска  за срок  от 

3 /три/ години. Първоначална месечна наемна цена  22.50 лв. без ДДС. 

 5.Терен №6, находящ се на ул.”Бели брези” в гр.Ардино с площ-15 кв.м. за 

поставяне на преместваемо съоръжение –павилион за развиване на търговска  за срок  от 

3 /три/ години. Първоначална месечна наемна цена  22.50 лв. без ДДС. 

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

Ардино, упълномощава Кмета на Общината да сключи договорите за наем със 

спечелилите търга. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 85 

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

връзка с   чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.17, ал.1 от НРПУРОИ в Община Ардино в Община 

Ардино, открива процедура за провеждане на търг с явно  наддаване за отдаване под 

наем на части от имот   публична общинска собственост, както следва:  :   

 1.  Общинско нежилищно помещение с площ 20.00 кв.м., находящо се в сградата 

на Народно читалище „Лъч”  с.Горно Прахово, община Ардино , публична общинска 

собственост, актува с АПОС № 99   от 13.11.1993 година,  за срок от 5 /пет/ години, при 

първоначална месечна наемна цена  – 30.00 лв., без ДДС, за извършване на търговска  

дейност. 

 II. Общински съвет – град Ардино, на основание чл.17, ал.2  от НРПУРОИ в 

Община Ардино, упълномощава Кмета на Общината да сключи договора за наем със 

спечелилите търга. 

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



==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 86 

 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 –търговски обект №7, 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  обща площ – 129.10кв.м. с 

предназначение: за развиване на търговска дейност,  месечна наемна цена :  426.03 лв., 

без ДДС. 

 II. Общински съвет – град Ардино, на основание чл.17, ал.2 от НРПУРОИ в 

Община Ардино, упълномощава Кмета на Общината да сключи договора за наем със 

спечелилите търга. 

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

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 87 

 І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.3 от НРПУРОИ в 

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

за наем на общинско нежилищно помещение за срок от една /1/ година, на наемател, 

както следва:  

 - Договор №10/01.06.2017год. за наем на общинско нежилищно помещение – 

Търговски обект №5, находящ се на първи етаж в сградата на Общинска автогара - 

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

29.20кв.м., с наемател Алекси Райков Драгиев, управител на „Пепино 79“ООД, с 

предназначение: за развиване на търговска дейност, месечна наемна цена: 116.78лв., с 

ДДС, считано от 01.06.2020г. до 31.05.2021 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  № 88 

 Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и 

чл.12, ал.2 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с 

изявени дарби, приема Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 

2020 година на община Ардино, съгласно Приложение № 1. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 21, ПРОТИВ – 5, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 

========== 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 89 

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

 І.Утвърждава структурата на училищата, детските заведения и ЦПЛР-ОДК в 

общината за учебната 2020/2021 година, съгласно Приложения № 1, 2 и 3;  

 ІІ.Утвърждава   разписанието на специализираните ученически автобусни линии 

на територията на община Ардино за учебната  2020/2021 година, съгласно Приложение 

№ 4.  

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

==========  

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик: Н.Зюлкерова     /С.Байрям/ 

 



  

 

 

 

 


