
  
 

ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 7  

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ НА 27.05.2016 ГОДИНА 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 92 

 На основание чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет – Ардино приема Програма за управление на община Ардино 

за мандат 2015-2019 год. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 20, ПРОТИВ – 2, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 93 
 1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация Общински съвет – Ардино предлага на Министерството на регионалното 

развитие и благоустройство да внесе в Министерския съвет на Р България предложението за 

включване в списъка на общинските пътища на пътното трасе /Местен път ІІІ – 865, Ардино – 

Кърджали, от разклон ТК „Бели брези” км.35+638/ ТК „Бели брези” – с.Млечино, от км 0+000 

до км 7+500. 

 2.Възлага на кмета на община Ардино да внесе изискващите се документи в МРРБ за 

комплектоване на преписката за внасяне в министерския съвет на Р България. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 94 
 На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА Общински съвет – Ардино дава съгласие 

Кмета на общината да подпише Запис на Заповед за стойността на аванса в размер на 

53 783,99лв. /петдесет и три хиляди седемстотин осемдесет и три лева и деветдесет и девет 

стотинки/ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, подписан между 

Министерство на труда и социалната политика и Община Ардино, за изпълнение на проект 

BG05M9OP001-1.002-0062 “За младите хора на Община Ардино – нашето настояще и бъдеще” 

по схема BG05M9OP001-1.002 „Активни” със срок на изпълнение 20 месеца.  

Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „ЗА” – 23. 

В залата присъстваха 23 общински съветници. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 95 
 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 актуализира приетата за 2016 година програма за 

управление и разпореждане с общинска собственост в частта и за разпореждане със земеделски 

земи от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, като включва  в списъка  

земеделски имоти, както следва: 

 

№ Землище Масив Имот площ /дка Начин на трайно ползване 

1 Ардино 011 962 0,413 изост.нива 

2 Гърбище 010 117 1,840 нива 

3 Гърбище 010 182 2,027 изост.нива 

4 Дядовци 012 268 2,747 нива 

5 Дядовци 012 665 2,346 ливада 

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

факс 45 68; е-mail:obs_ardino@abv.bg 



6 Китница 000 426 0,434 ливада 

7 Стар читак 000 139 6,008 ливада 

 

Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „ЗА” – 23. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 96 
 I.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 земеделска земя от общинския поземлен фонд, частна 

общинска собственост, както следва: 

 

№  Землище Масив Имот площ /дка 

Начин на трайно 

ползване Акт № 

1 Ардино 011 962 0,413 изост.нива №2243/15.12.2015г. 

2 Главник 010 666 0,201 нива №2413/09.11.2015г. 

3 Дядовци 012 665 2,346 ливада №2456/11.05.2016г. 

4 Жълтуша 021 042 1,915 ливада №2409/02.11.2015г. 

5 Китница 000 426 0,434 ливада №2458/11.05.2016г. 

6 Стар читак 000 139 6,008 ливада №2455/11.05.2016г. 

 

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

изготвянето на оценка на имотите по т.I . 

Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „ЗА” – 23. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 97 
 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 земеделски имоти, 

определени от лицензиран оценител и ги обявява за първоначална тръжна цена за продажба, 

както следва: 

 1. Земеделска земя – Имот №010666 с площ 0.201 дка /нула цяло двеста и една 

хилядни/.  Намиращ се в землището на с.Главник, местността “Садина”, с ЕКАТТЕ 18544, 

община Ардино – нива; осма категория. Граници на имота: Имот №10663 /др. тр. насаждения/ 

на Община Ардино; Землищна граница; имот №010665 /нива/ на Община Ардино. Актуван с 

Акт за частна общинска собственост №2413 от 09.11.2015 година. При първоначална тръжна 

цена 53.00 /петдесет и три/ лева. 

 2. Земеделска земя – Имот №010117 с площ 1.840 дка /едно цяло осемстотин и 

четиридесет хилядни/.  Намиращ се в землището на с.Гърбище, местността “Кирезлер янъ”, с 

ЕКАТТЕ 18321, община Ардино – нива; девета категория. Граници на имота: Имот №010089 

/населено място/ на Община Ардино; имот №010101 /нива/ на Община Ардино; имот №0101118 

/нива/ на Община Ардино; имот №010114 /нива/ на насл. на Шукри Мюмюн Махмудов. 

Актуван с Акт за частна общинска собственост №2348 от 03.09.2015 година. При първоначална 

тръжна цена 541.00 /петстотин четиридесет и един/ лева. 

 3. Земеделска земя – Имот №010182 с площ 2.026 дка /две цяло двадесет и шест 

хилядни/. Намиращ се в землището на с.Гърбище, местността “Мектеб алтъ”, с ЕКАТТЕ 18321, 

община Ардино – изоставена нива; девета категория. Граници на имота: Имот №010097 /път ІV 

клас/ на Община Ардино; имот №010136 /нива/ на насл. на Юсеин Дурмушалиев Шабанов; 

имот №010137 /населено място/ на Община Ардино; имот №010181 /изоставена нива/ на 

Община Ардино. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2349 от 03.09.2015 година. 

При първоначална тръжна цена 598.00 /петстотин деветдесет и осем/ лева. 

 4. Земеделска земя – Имот №012268 с площ 2.747 дка /две цяло седемстотин 

четиридесет и седем хилядни/. Намиращ се в землището на с.Дядовци, местността “Къшла 

башъ”, с ЕКАТТЕ 24788, община Ардино – нива; девета категория. Върху имота има следните 

ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 

11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда 



високостеблена растителност. Граници на имота: Имот №012269 /нива/ на насл. на Зюлфие 

Яшарова Безова; имот №012267 /ливада/ на Община Ардино; имот №012597 /ливада/ на 

Община Ардино; имот №012502 /полски път/ на Община Ардино. Актуван с Акт за частна 

общинска собственост №2345 от 01.09.2015 година. При първоначална тръжна цена 765.00 

/седемстотин шестдесет и пет/ лева. 

 5. Земеделска земя – Имот №012595 с площ 0.392 дка /нула цяло триста деветдесет и 

две хилядни/. Намиращ се в землището на с.Дядовци, местността “Къшла башъ”, с ЕКАТТЕ 

24788, община Ардино – ливада; девета категория. Граници на имота: Имот №012275 /ливада/ 

на Община Ардино; имот №012266 /ливада/ на насл. на Шевкет Шерифов Ахмедов; имот 

№012502 /полски път/ на Община Ардино; имот №012596 /ливада/ на насл. на Али Халилов 

Йедибелев. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2346 от 01.09.2015 година. При 

първоначална тръжна цена 114.00 /сто и четиринадесет/ лева. 

 6. Земеделска земя – Имот №012597 с площ 0.873 дка /нула цяло осемстотин седемдесет 

и три хилядни/. Намиращ се в землището на с.Дядовци, местността “Къшла башъ”, с ЕКАТТЕ 

24788, община Ардино – ливада; девета категория. Граници на имота: Имот №012268 /нива/ на 

Община Ардино; имот №012267 /ливада/ на Община Ардино; имот №012276 /полски път/ на 

Община Ардино; имот №012596 /ливада/ на насл. на Али Халилов Йедибелев; №012502 

/полски път/ на Община Ардино. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2344 от 

01.09.2015 година. При първоначална тръжна цена 254.00 /двеста петдесет и четири/ лева. 

 7. Земеделска земя – Имот №012665 с площ 2.346 дка /две цяло триста четиридесет и 

шест хилядни/. Намиращ се в землището на с.Дядовци, местността “Дюзенлик”, с ЕКАТТЕ 

24788, община Ардино – ливада; девета категория. Граници на имота: Имот №012542 /местен 

път/ на Община Ардино; имот №012664 /пасище, мера/ на Община Ардино; имот №012666 

/пасище, мера/ на Община Ардино; имот №012664 /пасище, мера/ на Община Ардино. Актуван 

с Акт за частна общинска собственост №2456 от 11.05.2016 година. При първоначална тръжна 

цена 696.00 /шестстотин деветдесет и шест/ лева. 

 8. Земеделска земя – Имот №021042 с площ 1.915 дка /едно цяло деветстотин и 

петнадесет хилядни/. Намиращ се в землището на с.Жълтуша, с ЕКАТТЕ 29605, община 

Ардино – ливада; девета категория. Граници на имота: Имот №021038 /ливада/ на Община 

Ардино; имот №020857 /път ІV клас/ на Община Ардино; имот №020982 /ливада/ на Тахир 

Юсеинов Сюнетчиев; Землищна граница; имот №021041 /ливада/ на Община Ардино. Актуван 

с Акт за частна общинска собственост №2409 от 02.11.2015 година. При първоначална тръжна 

цена 561.00 /петстотин шестдесет и един/ лева. 

 9. Земеделска земя – Имот №000003 с площ 1.800 дка /едно цяло и осемстотин хилядни/. 

Намиращ се в землището на с.Китница, местността „Кайрак тарла”, с ЕКАТТЕ 37085, община 

Ардино – нива; девета категория. Граници на имота: Имот №000361 /язовир/ на Държавата; 

имот №000004 /нива/ на насл. на Али Мехмедалиев Мехмедов; имот №000047 /иглолистна 

гора/ на МЗГ ДЛ/ДДС. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2362 от 14.09.2015 

година. При първоначална тръжна цена 479.00 /четиристотин седемдесет и девет/ лева. 

 10. Земеделска земя – Имот №000426 с площ 0.434 дка /нула цяло и четиристотин 

тридесет и четири хилядни/. Намиращ се в землището на с.Китница, местността „Аша балък”, с 

ЕКАТТЕ 37085, община Ардино – ливада; девета категория. Граници на имота: Имот №000361 

/язовир/ на Държавата; имот №000196 /местен път/ на Община Ардино; имот №000429 /пасище, 

мера/ на Община Ардино. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2458 от 11.05.2016 

година. При първоначална тръжна цена 124.00 /сто двадесет и четири/ лева. 

 11. Земеделска земя – Имот №000139 с площ 6.008 дка /шест цяло и осем хилядни/. 

Намиращ се в землището на с.Стар читак, местността „Гедиклер алтъ”, с ЕКАТТЕ 69122, 

община Ардино – ливада; девета категория. Граници на имота: Имот №000140 /пасище с 

храсти/ на Община Ардино; имот №000138 /пасище с храсти/ на Община Ардино; имот 

№000136 /ливада/ на Община Ардино. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2455 

от 11.05.2016 година. При първоначална тръжна цена 1 718.00 /хиляда седемстотин и 

осемнадесет/ 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 явно 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 23 общински съветници, от които „ЗА” – 23. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 98 
 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 явно  наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична 

общинска собственост, както следва:  

 1.Помещение – цех за сладкарски изделия с обща площ 32 кв.м., находящо се в сградата 

на  кметство Бял извор   /първи етаж/,  акт за публична общинска собственост № 22  от  

01.12.1997 г./, за срок от 3 /три/ години, за извършване на  търговска   дейност,  при следните 

тръжни условия: 

 Първоначална месечна наемна цена  за помещението по т.1–  70.04  лв., без ДДС; 

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

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

 Депозит  за обекта по т.1  в размер на  един месечни наема  с ДДС  в размер на  84.04лв. 

се внася в 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 проведен таен търг се прави 

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

 Оглед на помещението – 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 спечелилите търга. 

Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „ЗА” – 23. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 99 
 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  Договора за 

наем на общинско нежилищно помещение за срок от една /1/ година, считано от 01.06.2016 год. 

до 31.05.2017 год. на наемателите, както следва:  

 -Договор №9/05.06.2009 год. за наем на общинско нежилищно помещение – бивше 

ателие за бръснарски услуги, находящо се на Общински пазар – Ардино, сектор”В”, кв.11 по 

ПУП на града, част от имот частна общинска собственост /Акт №165 от 24.02.2000г./, с площ 

12.00 кв.м., с наемател Севилджан Юсеинова Велиева, с предназначение: за извършване на 

фризьорски услуги, при месечна наемна цена: 72.36 лв., без ДДС. 

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

Анекс  към договора за наем. 

Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „ЗА” – 23. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 100 
 I.Общински съвет – Ардино, на основание чл.21,ал.2  от ЗМСМА  и във връзка с чл.17, 

ал.1, ал.2 , ал.3, и ал.4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 година за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен транспорт на пътници с 

автобуси, упълномощава Кмета на Община Ардино да организира и проведе конкурс за 

възлагане на обществен  превоз на пътници с автобусен транспорт по утвърдената Областна 

транспортна схема за автобусни линии, както следва:  

 1.Кърджали – Ардино  -10.00 – 07.20 часа; 

 2.Кърджали – Ардино -19.00 – 15.00 часа. 



 II. Определя комисия за провеждане на конкурса, оценка и класиране на постъпилите 

предложения съгласно чл.17,ал.5 от Наредба №2/15.03.2015 година на Министерството на 

транспорта и съобщенията в състав: 

 1.Представител на Общинска администрация  -5 

 2.Представител на Общински съвет    -2 

 3.АА”Автомобилна инспекция” – Кърджали   -1 

 4.РУ”Полиция” КАТ-Ардино     -1 

 5.Лигитимен и упълномощен представител на браншова 

 Организация на превозвачите     -1 

 III.Кмета на общината със своя заповед на определи и назначи персоналния състав на 

комисията съгласно чл.17, ал.6 от Наредба №2/15.03.2002 година на Министерството на 

транспорта и съобщенията. 

 IV.Определя такса в размер на 50.00лв. срещу, която кандидатите ще получат 

документацията за участие в конкурса, съгласно чл.22, ал.2 от Наредба №2/15.03.2002 година 

на Министерството на транспорта и съобщенията и 100.00 лв.гаранция за участие/депозит за 

всяка  една от линиите. 

 V.На основание чл.19, ал.1 от Наредба №2/15.03.2002 година на Министерството на 

транспорта и съобщенията за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 

осъществяване обществени превози на пътници с автобуси, приема методика за оценка и 

класиране на кандидатите, участници в конкурса за общсвен превоз на пътници  по автобусни 

линии от утвърдената Областна транспортна схема на Област Кърджали./Приложение №1/. 

 VI.Линиите/курсовете от Областната транспортна схема, квоти на Община Ардино,  

които се възлагат  чрез конкурс, да бъдат обособени като самостоятелни. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 23, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 101 
 Общински съвет – Ардино, на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 от Закона 

за общинската собственост във връзка с чл.42,ал.1 и чл.102,ал.2 от НРПУРОИ на Община 

Ардино 

 І. Приема пазарната  оценка  от  700.00 лв./  седемстотин  лв./ на  движимата вещ /МПС/ 

-  Лек автомобил  ВАЗ 21310 с 4 врати, цвят- светлосив металик,  д.к.№К4264АН АК, рама № 

ХТА21310050064339, двигател №212147946815, бензинов, четирицилиндров, четиритактов, 

ходов обем- 1690 см3, собственост на община Ардино, определена  от лицензиран оценител и  я 

обявява за първоначална  тръжна цена  за продажба. 

 ІІ. Определя процедурата за продажба на  движимата вещ по т.І – публичен търг с явно 

наддаване. 

 ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Ардино да организира подготовката и 

провеждането на търга и да сключи договор за продажба със спечелилия участник по реда на 

чл.35, ал.6 от ЗОС и чл.42, ал.2 от НПУРОИ на община Ардино. 

Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „ЗА” – 23. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 102 
 I. Общински съвет – град Ардино на основание чл.21, ал.1,  т.7  от ЗМСМА във връзка с 

чл. 24а, ал.5 и ал.6 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 -   0.70лв.       0.80лв. 

2. Нощна тарифа за един километър пробег  -    0.90лв.       1.00лв.   

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

В залата присъстваха 24 общински съветници. 

==========  



 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 103 
 1.Общински съвет - Ардино упълномощава Кмета на община Ардино да одобри 

допълнителни количества към годишен план за ползване на дървесина за 2016г. от горски 

територии – собственост на Община Ардино в размер, както следва: 

 - Иглолистни дървесни видове – 3000 пл.м3; 

 - Широколистни дървесни видове – 200 пл.м3; 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №  104 
 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Ардино реши: 

 І. Утвърждава структурата на училищата, детските заведения и ОДК в общината за 

учебната 2016/2017 година, съгласно Приложения №1, 2 и 3;  

 ІІ.Утвърждава   разписанието на специализираните ученически автобусни линии на 

територията на община Ардино за учебната 2016/2017 година, съгласно Приложение №4.  

 ІІІ.Възлага на Директора на СОУ „Христо Смирненски” с.Бял Извор да изготви план за 

оптимизация на разходите. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 24, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 105 
 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Ардино реши: 

 І.На основание  §6в, ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната 

просвета и чл.7, ал.1 от ПМС №84/06.04.2009г. за приемане Списък на средищните училища в 

Република България  предлага за учебната 2016/2017 г.  в  Списъка на “средищните училища” 

от община Ардино да бъдат включени следните четири  училища:  

 - ОУ,,А.С.Макаренко” с.Боровица; 

 - ОУ,,Св.Св.Кирил и Методий” с.Горно Прахово; 

 - СОУ”В.Левски” гр.Ардино; 

 - СОУ”Хр.Смирненски” с.Бял извор; 

 ІІ. На основание  чл.7, ал.2 от ПМС №84/06.04.2009г. за приемане Списък на 

средищните училища в Република България  възлага на Кмета на Община Ардино да внесе 

мотивирано предложение за средищните училища по т.1 в Министерството на образованието, 

младежта и науката в срок до 15.08.2016 г.  

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 24, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 106 
 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА  Общински съвет – Ардино реши: 

 І. На основание чл.5, ал.1 от ПМС № 212/02.09.2008 предлага за учебната 2016/2017 г.  в  

списъка със “защитените училища” от община Ардино да бъдат включени ОУ”А.С.Макаренко” 

с.Боровица и ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Горно Прахово.   

 ІІ.На основание чл.5, ал.2 от ПМС № 212/02.09.2008 възлага на Кмета на Община 

Ардино до 30.06.2016 г. да внесе мотивирано предложение в Министерството на образованието 

и науката, като се приложи  становище на Началника на Регионалния инспекторат по 

образование – гр. Кърджали за включване на ОУ”А.С.Макаренко” с.Боровица и 

ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Горно Прахово в  списъка със “защитените училища” за 

учебната 2016/2017 г.    

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 24, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 107 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12  от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за 

енергийна ефективност  приема Програма за енергийна ефективност на община Ардино   2016 – 

2020. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 24, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 108 



 Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с настъпили 

кадрови промени, определя инспекктор Татяна Василевна Бандурская – инспектор „Детска 

педагогическа стая” за член на Общинската комисия за обществен ред и сигурност. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 24, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 109 
 Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация приема следните изменения и допълнения в 

Наредбата за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, 

поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа: 

 1.Алинея 1 на чл.8 се допълва, като думата разрешение се добавя текста: „/приложение 

№ 1 или приложение № 2/”; 

 2.Алинея 2 на чл.8 се допълва, като след думата пътищата се добавя текста: „съгласно 

тарифата – приложение № 3, неразделна част от Настоящата Наредба”. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 24, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 110 
 Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във  връзка с 

чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ приема: 

 Да се извърши изменение на УПИ XIII-106 от квартал 15 по ПУП на село Бял извор, 

община Ардино, област Кърджали съгласно изготвеният ПУП – ПРЗ /подробен устройствен 

план  - план за регулация и застрояване/, с което се обособяват: 

 -Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІV-106 /римско четиринадесет, арабско сто и шест/ 

с площ 360.00 кв.м. от квартал 15 за обществено обслужване; 

 -Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХV-106 /римско петнадесет, арабско сто и шест/ с 

площ 1 384.00 кв.м. от квартал 15 за здравна служба; 

 -Улица по съществуващ асфалтиран път за обслужване на здравната служба с площ 

45.00 кв.м.; 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 24, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 111 
 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и ал.7 от ЗУТ 

Общински съвет – Ардино: 

 1.Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на поземлен имот 010111, находящ се в землището на с.Ахрянско, общ.Ардино, 

обл.Кърджали, във връзка с реализацията на обект: изграждане на стълб за 

телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура към него - 

Базова станция „Ахрянско”. 

 2.Одобрява Техническо задание за Подробен устройствен план – План за застрояване 

(ПУП-ПЗ) на поземлен имот 010111, находящ се в землището на с.Ахрянско, общ.Ардино, 

обл.Кърджали. 

 Проектът да се изработи при спазване и изискванията на действащата нормативна 

уредба. 

 Настоящото решение да се разгласи с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.  

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 24, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 112 
 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: 

 І.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” с до три секции с максимална площ на застрояване 796.00 кв.м. и средно застрояване с 

височина до 15 метра. 

 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 Ардино да организира подготовката на 

документацията за учредяването на правото на строеж и да сключи договор със спечелилия 

търга по реда на ЗОС  и НРПУРОИ на Община Ардино. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 113 
 На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/ Общински съвет - Ардино реши:  

 1.Общински съвет Ардино дава съгласие за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ в размер на 15 000 лв./петнадесет хиляди лева/, които ще послужат като финансов 

ресурс за управление на стратегията за ВОМР  на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел” 

 2.Упълномощава кмета на общината  да подготви необходимите документи за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 114 
 1.Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА дава съгласие 

община Ардино да предостави на ТП на НОИ – Кърджали две стаи с общо площ 35 кв.м. в 

сградата на бивше начално училище „Христо Ботев” с адрес – град Ардино, ул.”София” № 21 за 

разкриване на изнесено работно място в град Ардино. 

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

кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно предоставяне на помещения – общинска 

собственост. 

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

==========  

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик:Н.Зюлкерова      /С.Байрям/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


