
       

 
ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 6 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ НА 20.04.2016 ГОДИНА 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 81 

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

администрация, Общински съвет – Ардино подкрепя предложението на МБАЛ 

„Ардино“ ЕООД за кандидатстване по програмата за Трансгранично сътрудничество 

България- Гърция 2014-2020 г. с проект „Strenghtening primary Medical care in IsoLated 

and deprived cross-border arEas (SMiLe) / Подобряване на първичната медицинска 

помощ в изолирани и необлагодетелствани трансгранични области (SMiLe)” по 

Приоритетна ос 4 „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване”, 

Тематична цел 09 „Насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка 

форма на дискриминация“, Инвестиционен приоритет 9a „Инвестиране в здравна и 

социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното 

развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, 

насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени, 

културни и развлекателни услуги и преминаването от служби на институционално 

равнище към служби на местно равнище“ с партньори: 

 4-ти здравен регион на Македония и Тракия, Гърция (4th Health District of 

Macedonia and Thrace) – Водещ партньор 

 Университет Аристотел  - специализиран отдел за изследвания, Гърция 

(Aristotle University of Thessaloniki - Special Account for Research Fund) – партньор. 

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

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 82 

 Общински съвет – Ардино приема финансовия отчет за дейността на МБАЛ 

„Ардино” ЕООД гр.Ардино за 2015 година. 

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

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 83 

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

администрация, чл.8, чл.34, ал.4, чл.35, ал.6 от Закона за общинската собственост, 

чл.135, ал.1, т.1, чл.136, чл.137, ал.1, т.7, във връзка с чл.147 от Търговския закон, Глава 

дванадесета от Закона за устройство на територията и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ардино, 

Общински съвет - Ардино учредява безвъзмездно право на  строеж в полза на 

Министерство на здравеопазването на помещения в размер до 250 м2 на първо ниво от 

сградата на МБАЛ „Ардино” ЕООД на ЦСМП гр.Кърджали, филиал гр.Ардино за 

реализиране на инвестиционен проект по ОП „Региони в растеж” с бенефициент 

Министерство на здравеопазването. 

 2.Упълномощава Кмета на община Ардино да издаде заповед и да сключи 

договор с Министерство на здравеопазването. 

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

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 84 



 Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка 

с чл.124 „а”, ал.1 от ЗУТ дава съгласието си за изработване на ПУП – ПЗ /подробен 

устройствен план – план за застрояване/ за имот с кадастрален № 011387, находящ се в 

землището на с.Бял Извор, местността „Ев алтъ”, ЕКАТТЕ 07747,  община Ардино, 

област Кърджали, с площ 1,418 дка с цел извършване на промяна на предназначението 

на земята от земеделска земя за неземеделски нужди. 

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

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 85 

 Общински съвет – Ардино приема Отчет за 2015 година и План за 2016 година 

на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетните. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 25, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 86 
 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 и 5 от Закона за 

народните читалища, Общински съвет – Ардино приема доклади за осъществените 

читалищни дейности в изпълнение на годишна програма за развитие на читалищната 

дейност за 2015 година, съгласно приложения, представени от председателите на 

народните читалища на територията на община Ардино. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 20, ПРОТИВ – 5, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

 В залата присъстваха 25 общински съветници. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е Н  И  Е   № 87 
 Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1,  т.12  от ЗМСМА във връзка 

с чл. 8, ал.9 от Закона за общинската собственост актуализира годишната програма за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 година. 

 Приложение № 1 – земи от общинския поземлен фонд. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 
==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 88 

 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 открива 

процедура за провеждане на търг с тайно  наддаване за отдаване под наем на част от 

имот, публична общинска собственост, както следва:  

 1. Помещения:  с обща площ  45.00 кв.м. , находящо се в сградата на  Бивше 

начално училище „Христо Ботев”  гр.Ардино, акт за публична общинска собственост № 

63  от  17.06.1998г./, за срок от 5 /пет/ години, за извършване на  услуги и обществени 

дейности, при следните тръжни условия: 

 Първоначална месечна наемна цена –  99.00 лв., без ДДС; 

 Депозит в размер на   118.80  лв. с ДДС, равняващ се на един месечен наем, се 

внася в касата на община Ардино, в срок до 16.00 часа в деня, предхождащ 

провеждането на търга; 

 Тръжна документация, в размер на 30.00 лв. се закупува от касата на 

       община Ардино, в срок до деня, предхождащ провеждането на търга; 

 Заявленията за участие в търга се внасят в деловодството на община Ардино в 

същия срок; 

 Представянето на пликовете с предложенията за цена при  таен търг – пред 

тръжната комисия, в деня и часа, определени за начало на търга;  

 Оглед на помещенията – веки работен ден – от 10.00 до 15.00 часа; 



 При липса на кандидати, повторни търгове да се проведат при същите  условия, 

всяка следваща седмица, в същия ден и час; 

 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 

спечелилия търга. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 
==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 89 

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

Ардино, Общински съвет – Ардино приема пазарните оценки на посочените 

недвижими имоти, определени от лицензиран оценител и ги обявява за първоначална 

тръжна цена за продажба, както следва: 

 1. Самостоятелен обект в сграда- Търговско помещение №1 /едно/ с отделен 

вход, заемащо западната половина от първи етаж на административна сграда/кметство/ 

в село Боровица, община Ардино,УПИ VIII,кв.2 по ПУП на селото, със застроена площ 

66.00 кв.м./шестдесет и шест кв.м./ сътоящ се от две помещения, при граници на 

имота:Североизток-свободно пространство от УПИ VIII, кв.2; Северозапад- свободно 

пространство от УПИ VIII, кв.2;  Югоизток – помещение отредено за търговска дейност 

№2 и складови помещения на кметство село Боровица; Югозапад- свободно 

пространство от УПИ VIII, кв.2; Горе-кметство село Боровица. Актуван с Акт за частна 

общинска собствменост №2421 от 08.12.2015 година. Първоначална тръжна цена  5 

000.00 лв. /пет хиляди лева/. 

 2. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII /римско осем/ от квартал 2 /втори/ по 

частична регулация на с.Мусево, местност”Хадоново”,община Ардино,област 

Кърджали с площ 460.00 кв.м. /четиристотин и шестдесет кв.м./, одобрен със Заповед 

№432 от 04.04.1967година.Граници на имота: изток-УПИ IX от кв.2; запад-УПИ VII от 

кв.2; север-УПИ III от кв.2; юг-улица.Актуван с Акт №2252 от 15.06.2015 година за 

частна общинска собственост. Първоначална тръжна цена  1 150.00лв./Хиляда сто и 

петдесет лева/. 

 3.”ДОМ  ЗА ОТДИХ” с обща площ 988.54 кв.м. включващ:  

Сграда /стара част/  със застроена площ 154.118 кв.м./сто петдесет и четири цяло сто и 

осемнадесет/, конструкция: МСБ, етаж 2 /два/, построена през 1969 година, състояща се 

от:  

Сутерен  - фоайе, санитарен възел, коридор, зала-билярд и кухня; 

I – ви етаж – две стаи, санитарен възел, коридор, зала-семинар, зала с камина,    входно 

фоайе, стълбище и тераса; 

II- ри етаж – апартамент /вестибюл, спалня, санитарен възел и тераса/ , три спални, 

коридор, санитарен възел, склад, стълбище и две тераси.                                 -

Пристройка/разширение/ със застроена площ  692.92 кв.м. / шестотин деветдесет  и две 

цяло деветдесет и два/, конструкция: МСБ, етаж 4/четири/ построена през 1979 година, 

състояща се от: 

Сутерен – котелно помещение, стая за огняра, складове -3 броя, коридор и стълбище; 

I – ви етаж  - кухненски блок /подготвителни, умивалня, топла кухня, мокър бюфет, два 

склада и хладилник/, зала, стълбище, коридор, две стаи със санитарни възли, 

апартамент /две стаи , антре и два санитарни възела/, механа, офис, занималня и 

открита тераса; 

II- ри етаж – входен вестибюл, приемен хол, галерия, гардероб със санитарен възел, 

стая за шофьори, зала, два апартамента, две стаи със санитарни възли, предверие, 

коридор, стълбище, покрити тераси; 



III – ти етаж – 4 стаи, 3 стаи със санитарни възли, апартамент/ две стаи и санитарен 

възел/, склад, санитарен възел, коридор и стълбище; 

IV –ти  етаж – летен чардак, две стаи и стълбище; 

Склад – със застроена площ 59.343 кв.м. / петдесет и девет цяло, триста четиридесет и 

три кв.м./, конструкция: масивна, етаж 1 / един/, построена през 1981 година; 

Гараж – със застроена площ 59.922 кв.м./петдесет и девет цяло деветстотин двадесет и 

два кв.м./, конструкция: масивна, етаж 1 /един/, построен през 1981  година; 

Агрегатно помещение-  със застроена площ 22.24 кв.м./ двадесет и две цяло двадесет и 

четири/, конструкция: масивна, етаж 1 / един/, построено през 1981 година. 

Находящ се в землището на гр.Ардино, обл.Кърджали, ТК „Бели брези”, имот № 44, 

кв.13 по кадастрална карта, одобрена със Заповед №300-5-1/ 13.05.2004 година на 

началника на Служба по кадастъра- Кърджали. При граници на имота от всички страни 

ДГФ.Актуван с Акт зачастна общинска  собственост № 658 от 25.05.2006 година, при 

първоначална тръжна цена  323 600.00 лв. /Триста двадесет три хиляди шестотин лева/.  

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

процедурата за продажба на имотите по т.1 – публичен търг с тайно наддаване. 

 ІІІ.Упълномощава Кмета на Община Ардино да организира подготовката и 

провеждането на търговете, и да сключи договорите за продажба със спечелилите 

участници. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА” – 24. 
==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 90 
 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.37, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.56, 

ал.1 от НРПУРОИ на Община Ардино, Общински съвет – Ардино: 

 1.Открива процедура за провеждане на таен търг за учредяване на право на 

строеж върху част от УПИ ІІ от квартал 17 по ПУП на гр.Ардино за изграждане на 

жилищен блок „Ела 3” от три секции, включващи четири жилищни етажа и един 

полуподземен етаж, на нивото на който ще се изградят гаражи с максимална площ на 

застрояване 796.00 кв.м., разгъната застроена площ 2 860.00 кв.м. 

 ІІ.Одобрява пазарна цена за учреденото право на строеж в размер на 39 900.00 

лева, съгласно пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител. 

 ІІІ.Упълномощава Кмета на община Ардинода организира подготовката на 

документацията за учредяване на правото на строеж и да сключи договор със 

спечелилия търга по реда на ЗОС и НРПУРОИ на Община Ардино. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 
==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 91 

 Общински съвет – Ардино променя състава на постоянните комисии към 

Общинския съвет, както следва: 

І.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И СТОПАНСКО 

УПРАВЛЕНИЕ 

Председател: Зюлфие Ниязиева Ибрямова 

Зам.председател: Зекие Юзджанова Косова 

Членове: 1.Ерол Шериф Мехмед 

  2.Альон Насков Хаджиев 

  3.Евгин Арслан Мехмед 

  4.Веселин Янков Чаушев 

  5.Красимир Раданов Кичуков 

ІІ.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТСУ, ТРАНСПОРТ, КОМУНИКЦИИ 

Председател: Азис Халибрям Мурад 

Зам.председател: Альон Насков Хаджиев 



Членове: 1.Ерол Шериф Мехмед 

  2.Салим Сали Али 

  3.Ибрям Мюмюн Мурад 

  4.Красимир Раданов Кичуков 

  5.Съби Милчев Узунов 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 25, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  Протоколчик:Н.Зюлкерова     /С.Байрям/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


