ОТЧЕТ
на инж. Изет Шабан – кмет на община Ардино
за първата година от мандат 2019 – 2023 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Като кмет на община Ардино, избран от листата на политическа партия „Движение за права
и свободи“, заявих, че ще продължа и развивам традицията, ежегодно да се отчитам пред
населението на общината.
Макар и в условия на безпрецендентна пандемия от коронавирус „COVID-19“, която налага
спазване на противоепидемични правила, ние, използвайки технологиите и тази година ще се
отчетем пред Вас за нашата дейност. За нас най-важното при тази ситуация е преди всичко да
опазим живота и здравето на нашите съграждани, като в тази посока сме направили всичко по
нашите сили и възможности.
През първата година от мандата сме работили по подобряване на организационната
структура и повишаване на административния капацитет на администрацията; повишаване на
качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите услуги; подобряването на жизнената
среда в общината и осигуряване на участие на гражданите при вземане на решения и контрола на
изпълнението им.
За да се работи последователно и систематично беше необходимо да разработим
необходимите програмни и планови документи. В този смисъл ние работим усилено и по
отношение на внедряването на новите тенденции за развитие в европейски и световен план, като
например "Зеления пакт“ и др.
От 2003 година създадохме местно партньорство с бизнеса, земеделските производители,
НПО, публичните структури наречено СНЦ „МИГ Ардино-Джебел“, с която работим за
интегрирано териториално местно развитие. От 2011 г. насам използвайки инструмента ЛИДЕР,
ВОМР се реализираха и се реализират проекти за икономическо и социално развитие на двете
общини. Също така е важно да се каже, че работим интензивно в посока за привличане на
инвестиции, като мярка за задържане на младото население в рамките на общината.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На всеки е ясно, че един отчет не може да обхване в пълнота целия обем от извършени
дейности от кмета и неговия екип.
В тази връзка представям на Вашето внимание настоящия отчет в основни линии, както
следва:

I. Бюджет, местни данъци и такси, административно обслужване.
1. Бюджет за 2020 г.
Общинския бюджет е основен документ, който дава финансово изражение за цялостната
дейност на общинската администрация и дейностите към нея.
С решение № 32/10.02.2020 година на Общински съвет - Ардино беше приет бюджета на
община Ардино за 2020 година в размер на 11 983 213 лева, от които за ДД – 6 187 039 лева и за МД
– 5 796 174 лева.

В процеса на изпълнение на бюджета след множеството служебни актуализации от страна на
Министерство на финансите, бюджетът на община Ардино бе актуализиран и към края на м.
Октомври достига 13 533 193 лева.
Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности, общата
изравнителна субсидия за финансиране на местните дейности, целевата субсидия за капиталови
разходи и целевите трансфери от ЦБ се усвояват периодично, съгласно приетия със Закона за
държавния бюджет на Република България за 2020 година график.
Общото изпълнението на местните приходи в община Ардино към 30.11.2020 година е в
следните размери:
Наименование
на приходите
по утвърдена
ЕБК
1
ІІ.Имущ.дан.и нед.приходи
1.Имущ.данъци в т.ч.:
патентен данък
д-к недв.имоти
д-к в/у превозни ср-ва
д-к- дарения и безвъзм.
туристически данък
2.Неданъчни приходи от:
2.1.Прих.и дох.от собств.
наеми на имущество
наеми на земя
от концесии
лихви по тек.банк.смет.
2.2.Общински такси
за ползв.на детски град.
пазари, тържища
за битови отпадъци
за технически услуги
за администр.услуги
такса за притежаване на куче
др.общински такси
2.3.Глоби,санкции и др.
2.4.Други недан.приходи
2.5.Внесен ДДС
2.5.Прих.от прод.на имущ
ВСИЧКО

актуален
план по
бюджет
2020г.
2

отчет
към 24.11.20г.

% на
изпъл- изпълнение/
нение неизпълнение
5

633000
16000
135000
425000
550000
2000

658380
16320
137144
438700
65300
916

104.01
102.00
101.59
103.22
118.73
45.80

25380
320
2144
13700
10300
-1084

130000
90000
0
5000

104962
89640
2258
5849

80.74
99.60
116.98

-24549
-360
2258
849

35000
4000
400000
17000
60000
1000
30000
20000
15000
-40000
300000
1700000

21065
1862
410480
16545
45640
124
36696
24385
9215
-43341
264127
1647887

60.19
46.55
102.62
97.32
76.07
12.40
122.32
121.93
61.43
108.35
88.04
79.19

-13935
-2138
10480
-455
-14360
-876
6696
4385
-5785
-3341
-35873
-52113

Изпълнението на разходите по функции към 24.11.2020 г. и съответно процентното им
изпълнение спрямо актуалния годишен план е, както следва:








Общи държавни служби Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Социални дейности
Жил.строителство и БКС Почивно дело, култура
-

2 506 х. лева - 89 %
263 х. лева - 72%
2 993 х. лева - 75%
176 х. лева - 85 %
1 268 х. лева - 92 %
2 087 х. лева - 67 %
345 х. лева - 71 %
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 Икон.дейности и услуги

- 412х. лева - 34 %

Изпълнението на поименния списък за капиталови разходи за 2020 година е, както следва:
4 626 145,72 лв.
По сметката за средствата от ЕС на националния фонд за ОП „Човешки ресурси” са
постъпили средства в размер на 1 507 хил. лева, с които са разплатени разходи по проектите
„Приеми ме” – (4 бр. приемни родители), “Предоставяне на интегрирани социални услуги за
устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино” (16 бр.
специалисти на трудов договор и 5 бр. педиатри на граждански договори), “Социално включване на
лица от уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа“ (4 бр. санитари, 1 бр. психолог, 7
бр. медицински персонал, 20 бр. домашни помощници, които обгрижват 123 бр. лица), „Социални
грижи в домашна среда за лица от уязвими групи в община Ардино чрез СНЦ „МИГ – Ардино –
Джебел“ (20 бр. соц. асистенти на трудов договор и 3 бр. мед.сестри на граждански договор, полагат
грижи за 72 бр. потребители), 37 бр. безработни лица, от които 15 бр. на възраст от 30 до 54 г., 19
бр. на 54 г. и 3 бр. до 29 г., преминаха обучение и 6-месечна заетост по проект „Обучения и заетост
на територията на МИГ Ардино - Джебел”.
По сметката за средства от ЕС – по програми, финансирани от други средства от ЕС са
постъпили средства в размер на 122 х. лева по проект АРДИКО „Ардино и Димотика свързани чрез
минало и бъдеще“ по програма ИНТЕРРЕГ V-А Гърция - България.
По сметката за средствата от ЕС на ДФ „Земеделие” са получени трансфери в размер на 1 288
632 лева, които представляват авансови плащания и ДДС върху тях по договори, финансирани от
ПРСР.
Извършените разходи от сметката за средствата от ЕС на ДФ „Земеделие” са в размер на
3 213 891 лева, които представляват авансови плащания към изпълнителите, по проекти както
следва:
1. "Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения
на територията на Община Ардино " – 2 619 035 лева;
2. "Реконструкция, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура на територията
на община Ардино" – 33 313 лева;
3. "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и
тротоари и съоръженията и принадлежнастите към тях в гр. Ардино“ –
408 623 лева;
4. "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Васил Левски“ – гр.Ардино" –
152 920 лева;
Неразплатените разходи на общинска администрация Ардино към момента са в размер на
560 х. лева, от които в просрочие са 168 хил. лева.
През годината на община Ардино е извършен един финансов одит от страна на Сметна
палата за заверка на ГФО за 2019 г. и приключи финансовата инспекция от страна на Агенция за
държавна финансова инспекция от 2019 г.
ГФО за 2019 г. е заверен с немодифицирано мнение.
Обхватът на финансовата инспекция от страна на АДФИ бе проверка за законосъобразност по
спазване на реда за възлагане по ЗОП при провеждане на всички обществени поръчки и преки
договаряния, касаещи СМР на територията на Община Ардино за периода от 01.01.2017 г. до
01.10.2019 г. Същата приключи с връчване на Акт за установяване на административно нарушение.

2. Местни данъци и такси.
Администрирането и събирането на местните налози се извършва от отдел „Местни данъци и
такси“.
Трета поредна година приходите, които събира отдела надхвърлят 1 млн. лв. Освен
навременното обработване на налозите за всяка следваща година и по-ранното започване на
събирането на данъците и таксите, за текущата година са предприети мерки за предварително
уведомяване на гражданите преди принудителното събиране на вземанията. Подходът се оказа
правилен и много данъкоплатци си платиха доброволно закъснелите си задължения.
3

Макар и в много тежка обстановка във връзка с пандемията от короновирус, отделът никога
не е преустановявал дейност, а годишният план за приходите, събиран само от отдела е изпълнен
месец и половина предсрочно. Така към 26.11.2020 г. са събрани 1 150 хил. лв., при годишен план 1
110 хил. лв. Подходът, вежливото отношение към данъкоплатците и акуратното им и бързо
обслужване са основна предпоставка за това.
Техническото обезпечение за работата на отдела е добро. Атмосферата, която има в
колектива е отлична. Отношенията са колегиални и човечни. Характерна за отдела е почти пълната
взаимозаменяемост, при отсъствието на някой от служителите.

3. Административно обслужване.
В общинската администрация успешно функционира деловодната програма „Archimed
еОбщина документооборот Client”, чрез която потребителите получават информация за
движението на заявената услуга – служител към когото е насочено заявлението, състоянието в което
се намира и срока за приключване на преписката. През отчетния период в нея са обработени общо
3337 преписки.
Предоставените услуги от служителите в отдел „ГРАО” за изминалия едногодишен период
са общо 6962 административни услуги, от тях с най-голям дял са, както следва: удостоверение за
раждане /дубликат/ - 969 бр., удостоверение за идентичност на имена – 859 бр., заверка на
документи по гражданско състояние за чужбина – 539 бр. и др.
По отношение на адресната регистрация на гражданите са обработени 953 бр. заявления за
постоянен адрес и 875 бр. адресни карти за настоящ адрес.
В Национална база данни „Население” общия брой на обработените актуализационни
съобщения за отчетния период е 3557 бр. или средно на месец се обработват около 298 бр.
През м. септември 2020 г. бяха проведени частични избори за кмет на кметство с. Брезен,
община Ардино за безпроблемното им протичане, съществена роля изиграха служителите на
отдела.
Видно от горецитираните данни служителите от отдел „ГРАО” са извършили значителен на
брой услуги, в условия на пандемия от „Ковид – 19“, което е признак на професионализъм,
компетентност и отличен атестат за работата им.

II. Строителство, ТСУ, инфраструктура и проекти.
1. Строителството и териториалното селищно устройство на общината.
Дейността заема важно място в работата на Общинска
администрация. Съгласно
изискванията на ЗУТ през 2020 год. бяха изпълнени следните задачи и дейности, както следва:
• Заверени молби – декларции по обстоятелствена проверка – 34 броя ;
• Издадени актове за общинска собственост – 580 броя ;
• Преписки за продажба на прилежащи терени – 4 броя ;
• Преписки за продажба на придаваеми части към УПИ – 3 броя ;
• Преписки за продажба на общински недвижими имоти по реда на ЗОС – 11 броя;
• Съставени актове за незаконни строежи – 2 броя;
• Издадени разрешения за строеж – 16 броя;
• Издадени удостоверения – 540 броя;
• Преписки по чл.195 от ЗУТ – 1 броя;
• Преписки за изменение на действащи ПУП – 10 броя;
• Проверка и заверяване на геодезически заснемания на имоти в урбанизираната територия по
населени места – 20 броя;
• Протоколи за откриване на строителна площадка – 60 броя;
• Издадени скици – 170 броя;
• Издадени скици с виза за проектиране – 14 броя;
• Изпълнени молби и искания – 580 броя;
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• Разгледани и изпълнени жалби – 10 броя;
• Удостоверения за въвеждане в експлоатация – 4 броя;
• Технически паспорт – 8 броя;
• Изготвени становища – 60 броя.
Изпълненото проектиране и строителство по капиталовите разходи през 2020 год. в община
гр. Ардино, област Кърджали е на стойност: 2 451 525.00 лв.
Проблеми, които възникват при изпълнение на служебните задължения са свързани с:
• Стари кадастрални и регулационни планове, които се оказват неактуални /последният е от
1988 год./, които възпрепятстват работата на служителите;
• Липса на кадастрални и регулационни планове на отделни селища;
• Липса на цифрови модели на кадастралните и регулационните планове.
През текущата година на територията на Общината бяха реализирани много проекти от
местно значение. Особено внимание привличат инфраструктурните проекти, с реализацията на
които се обнови и подобри облика на Община Ардино, с което тя стана по-привлекателна за
туристите и гостите.

2. Инфраструктура.
Обектите от инфраструктурата и начина им на финансиране са за 2020 г. са, както следва:
№
по
ред
I.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Наименование на обекта
Целева субсидия за капиталови
разходи
Реконструкция на път в с.Башево
Реконструкция на път в с.Богатино
Реконструкция на МП Ардино - кв.Къпина
Реконструкция на МП Ардино - кв"Горичево"
Реконструкция на МП Бял извор-мах.Гарване
Реконструкция на МП Бял извор-мах.Чолаково
Реконструкция на път в с.Голобрад
Реконструкция на път в с.Гърбище
Реконструкция на път в с.Долно Прахово
Реконструкция на МП Жълтуша-Еньовче
Реконструкция на МП Седларци-Жълтуша
Реконструкция на път в с.Китница
Реконструкция на път в с.Кроячево
Реконструкция на път в с.Любино
Реконструкция на път в с.Правдолюб
Реконструкция на път в с.Русалско
Реконструкция на път в с.Светулка
Реконструкция на път в с.Синчец
Реконструкция на път в с.Стояново
Реконструкция на път в с.Сухово
Реконструкция на път в с.Търносливка
Реконструкция на път в с.Чубрика
Реконструкция на път в с.Ябълковец
Реконструкция на път в с.Левци
Реконструкция на път в с.Хромица
Реконструкция на път в с.Червена скала
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
II.
1
2
3
4
5
6

Реконструкция на път в с.Теменуга
Реконструкция на път в с.Дедино
Реконструкция на път в с.Дядовци
Реконструкция на път в с.Ахрянско
Реконструкция на паркинг в двора на МБАЛ-Ардино
Реконструкция на улици в, с.Бял извор
Реконструкция на улица в кв. Диамандово, с.Бял извор
Реконструкция на улица в, с.Горно Прахово
Реконструкция на улица в, с.Млечино
Реконструкция на улица в, с.Падина
Реконструкция на улица в с.Главник
Реконструкция на улица в, с.Седларци
Основен ремонт на отводнителни шахти в гр.Ардино
Изграждане на гърбици на републиканска пътна мрежа в чертите на град
Ардино и с.Бял извор
Изграждане на подпорна стена на главния път в с.Богатино
Ремонт на обществена тоалетна в с.Млечино
Ремонт на обществена тоалетна в гр.Ардино
Изграждане на подпорна стена в с.Боровица на пътя за мах. "Вражалци"
Изграждане на подпорна стена в с.Богатино
Изграждане на подпорна стена в с.Чернигово
Изграждане на подпорна стена в с.Падина
Изграждане на детска площадка в с.Горно Прахово
Ремонт на спортна площадка в с.Горно Прахово
Ремонт на спортна площадка в с.Падина
Доставка на спортни уреди за парк "Нилюфер"
Ремонт на стария пешеходен мост в с.Бял извор
Ремонт на детски площадки в гр.Ардино
Изграждане на подпорна стена в междублоково простраство между
бл."Осетия" и "Ела-2"
Ремонт на речно корито на ул. "Тютюнева", .Ардино
Водоснабдяване на с.Голобрад
Водоснабдяване на мах. "Голица","Ослец" и мах."Карабаш" в с.Млечино
Водоснабдяване на с.Светулка
Водоснабдяване на с.Срънско
Водоснабдяване на с.Търна
Изграждане на резервоар за питейна вода в с.Търносливка
Водоснабдяване на с.Боровица
Ремонт на сградата на ДГ "Мир" в с.Бял извор
Подмяна на котли в ДГ
Покриване на използваема тераса към кафене на автогара Ардино
Изграждане на помещение за срещи под изграден навес в с.Башево
Ремонт на сградата на кметството в с.Брезен
Рехабилитация и реконструкция на улица в с.Боровица
Постъпления от продажба на нефинансови активи
и други местни приходи
Ремонт на фасадата на сградата на бивше училище в кв.Диамандово
Доставка на спортни уреди за спортна зала в с.Бял извор
Изграждане на детска площадка в кв. "Любовна чешма"
Ремонт на сградата на читалището в кв.Диамандово, с.Бял извор
Ремонт на спортна площадка в кв.Диамандово
Ремонт на християнското гробище в гр.Ардино
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7 Ремонт на църква "Св.Архангел Михаил"
Ремонт на обреден дом в с.Башево
Ремонт на обреден дом в с.Бистроглед
Ремонт на обреден дом в с.Рибарци
Ремонт на обреден дом в гр. Ардино
Изграждане на водостоци и канавки на ул. "Перелик" и Кабакчълар
ППР
Закупупане на машини, съоръжения и оборудване - параструйка
Реконструкция на улица „Тютюнева“ гр. Ардино
Преходен остатък от капиталови разходи
1 Раазширяване на градски парк "Нилюфер"

8
9
10
11
12
13
14
15
III.

2 Водоснабдяване на с.Боровица
3 Реконструкция на улица в с. Чернигово
4 Основен ремонт на обществени сгради, собственост на община Ардино
5 Изграждане на подпорна стена в с.Горно Прахово
6 Изграждане на подпорна стена в с.Искра
7 Реконструкция на ул. "Изгрев", ул. "Преспа"
IV. Целеви трансфери
Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на община
Ардино
Реконструкция на улична мрежа в гр.Ардино
Реконструкция на улица в с.Брезен
Реконструкция на улица в с.Боровица
Реконструкция на улица в, с.Ленище
Асфалтови кърпежи на улична мрежа на територията на община Ардино
Основен ремонт на обществени сгради, собственост на община Ардино
Ремонт на сградата на кметство с.Гърбище
Ремонт на общинска сграда в с.Долно Прахово
Ремонт на сградата на читалището в с.Падина
Ремонт на сградата на кметство с.Седларци
Ремонт на сградата на кметство с.Синчец
Ремонт на сградата на кметство с.Млечино
Ремонт на сградата на кметство с.Правдолюб
Ремонт на покрива на общински музей гр.Ардино
Ремонт на сградата на общинска администрация гр.Ардино
Укрепване на скат и заздравяване на сграда в мах. "Звезда", с.Гърбище
Изграждане на мост на р.Коджадере на път към с.Хромица
Програма за развитие на селските райони
Реконструкция на водопроводна мрежа на с.Бял извор
Реконструкция на водопроводна мрежа на с.Брезен
Реконструкция на водопроводна мрежа на с.Ябълковец
Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ "Васил Левски"
4 гр.Ардино
Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура на
5 територията на община Ардино
Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи
6 улици и тротоари, и съоръжения и принадлежностите към тях в гр.Ардино

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
4
V.
1
2
3
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3. Проекти.
На база Плана за развитие на Община Ардино за периода 2014-2020 г. и в резултат на
изпълнение на основните функции на експертите от отдел „ИП“ са изготвени следните проекти
(реализирани, в процес на реализация и внесени, очакващи своето одобрение) за 2020 г.:
3.1. Реализирани проекти:
1. Проект „Осигуряване на топъл обяд на лица от уязвими групи в община Ардино",
финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на стойност
62 996,00 лв.
2. Проект за незабавна подкрепа за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с
вируса COVID-19 в България за доставка на хранителни пакети и дезинфектанти на 150 души,
финансиран от Фонд „Обединени срещу COVID-19” на стойност 8 700,00 лв.
3. Проект по схемата WiFi4EU за подпомагане инсталирането на съвременно Wi-Fi
оборудване на оживени обществени места за безплатен достъп до безжичен интернет на стойност
15 000 евро.
4. Проект ДГ „Брезичка” финансиран от МТСП по Проект “Красива България”, Мярка 02“Подобряване на социалната инфраструктура” на стойност 72 931,00 лв. /50% съфинансиране от
общината/.
5. Проект “Социални грижи в домашна среда за лица от уязвими групи в община
Ардино чрез СНЦ „МИГ Ардино-Джебел” финансиран по Стратегията за Водено от общностите
местно развитие на СНЦ МИГ „Ардино-Джебел” на стойност 119 980, 00 лв.
6. Проект “Подкрепа за обучение и заетост на лица от уязвими групи в община Ардино”
финансиран по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ „АрдиноДжебел” на стойност 118 355, 60 лв.
7. Проект “Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура на
територията на община Ардино” финасиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г. на стойност 96 308, 92 лв.
8. Проект „Обучение и заетост” BG05М90РО01-1.010-0001, финансиран по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”. Чрез Дирекция „Бюро по труда” са назначени 73 лица с
увреждания.
9. Проект „Обучение и заетост за младите хора” BG05М90РО01-1.005-0001, финансиран
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Чрез Дирекция „Бюро по труда” са
назначени 5 лица с увреждания.
10. Проект „Подобряване на условията за предоставяне на социални услуги в гр. Ардино,
община Ардино”, финансиран от Фонд „Социална закрила” към МТСП на стойност 54 999, 65 лв.
/10% съфинансиране от общината/.
3.2. Одобрени проекти, в процес на реализация:
1. Проект “Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и
съоръжения в територията на Община Ардино” внесен по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. на стойност 4 611 882,79 лв.
2. Проект “Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи
улици и тротоари, и съоръженията и принадлеждостите към тях, в гр. Ардино, община
Ардино” /ул. Орлови скали, ул. Иван Вазов, ул. Републиканска, ул. Родопи, ул. Шипка, ул. София,
кв. Горичево/ внесен по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. на стойност 1 172 571,65 лв.
8

3. Проект “Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ „Васил Левски” - гр.
Ардино, община Ардино” внесен по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. на стойност 935 814, 47 лв.
4. Проект „Социално включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна
грижа”, внесен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия:
BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”
на стойност 175 359, 20 лв.
5. Проект "Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско
развитие и активно социално включване в община Ардино" внесен по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно
детско развитие”.
6. Проект „Ардино и Димотика свързани чрез минало и бъдеще“, внесен по Програмата
за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020“, на стойност
1 141 928,19 евро, от които община Ардино ще разполага с общ бюджет от 518 271,12 евро, община
Димотика с 423 657,07 евро и Археология Еврос с 200 000 евро.
7. Проект “Обновяване на парк за широко обществено ползване в гр. Ардино, община
Ардино” внесен по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в
енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за Водено от
общностите местно развитие на СНЦ МИГ „Ардино-Джебел” на стойност 198 840, 70 лв.
3.3. Проекти, в етап на сключване на договор:
1. Проект “Реконструкция, оборудване и обзавеждане на градски стадион в гр. Ардино,
община Ардино” внесен по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в
енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за Водено от
общностите местно развитие на СНЦ МИГ „Ардино-Джебел” на стойност 281 121, 96 лв.
3.4. Внесени проекти, очакващи своето одобрение:
1. Проект „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема
енергия в ДГ „Брезичка”, гр. Ардино” внесен в Посолството на САЩ в Република България на
стойност 153 125,00 лв. с ДДС.
2. Проект „Реконстуркция и модернизация на системите за външно изкуствено
осветление на територията на община Ардино”, внесен по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма „Възобновяема енергия,
енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура „Рехабилитация и модернизация на
общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ на стойност
482 747,41 лв.
3. Проект “Изграждане, оборудване и обзавеждане на Туристически информационен
център в гр. Ардино, община Ардино” внесен по мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в
инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа
инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ „АрдиноДжебел” на стойност 239 554, 27 лв.
3.5. Проекти в процес на подготовка:
1. Проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“.
Община Ардино разработва проектно предложение, с което ще кандидатства пред Агенция
за социално подпомагане към МТСП, чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане –
Операция „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ на Фонда за европейско
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подпомагане на най-нуждаещите се лица. През периода от 01.01.2021 г. до 27.04.2021 г., в рамките
на работните дни на територията на цялата община, ще се приготвя храна за 1 300 нуждаещи се
лица, която ще се доставя ежедневно до дома на потребителите и ще включва супа, основно ястие и
хляб и поне веднъж седмично десерт. Стойност на проектното предложение - 312 741.00 лева.
Допустимите целеви групи по процедурата за кандидатстване са:
- Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение, поради
влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични
увреждания са в по-висок ръст от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
- Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и
нямат близки, които да им окажат подкрепа;
- Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа
и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си
жизнени потребности.
2. Проект „Атрактивен туризъм за културното наследство на Ардино“.
Проект „Атрактивен туризъм за културното наследство на Ардино“ обхваща следните
дейности:
1. Инфраструктурни дейности, насочени мерки към всеки един обект (с безвъзмездно
финансиране), както следва:
1.1. Обект: „Дяволски мост“;
 Изграждане на калдъръмен подстъп към моста и чрез консервационно-реставрационни
работи на калдъръм, подпорни стени, парапети и отводняване по стария път (съответно
от изток – 310м. и запад – 350м.), използван от търговците между 16-ти и 19-ти век.
Предвиждат се изграждане и на кът за отдих и изгледна площадка към моста;
 Експониране с ефектно, художествено осветление, което да подчертае забележителните
характеристики на недвижимата културна ценност „Дяволски мост”, в тъмната част на
денонощието;
 Екопътека към т.нар. „Змийска глава“ (140м), разположена над Дяволския мост и
представляваща интересна позиция, от която може да се наблюдава културния обект;
 Поставяне на маркировка, указателни и информационни табели.
1.2. Обект: „Орлови скали“;
 Предвижда се експониране с ефектно осветление, което да подчертае недвижимата
културна ценност, в тъмната част на денонощието;
 Изграждане на калдъръмена пътека, обезопасена с перила, по ската на скалата, на места
с вкопаване в камъка, където се налага;
 Екопътека от Орловите скали до крепостта Калето (на около 500м. от светилището
Орлови скали)
 Изграждане на площадка на Калето с ясен изглед към културния обект – Орлови скали;
 Поставяне на маркировка, указателни и информационни табели.
1.3. Обект: «Археологическата недвижима културна ценност „Късноантична и
средновековна крепост” при устието на р. Боровица, землището на с. Дойранци, община
Ардино, област Кърджали“
 Консервационно-реставрационни работи по проучената част на крепостта;
 Експониране и социализиране на „Късноантичната и средновековна крепост“;
 Осигуряване на достъп през яз. Кърджали до полуострова, където се намира обекта чрез:
- Доставка на плиткогазещи лодка/и
- Изграждане на понтонно съоръжение
- Изграждане на екопътека с кътове за отдих и реставрация на обекти от
късносредновековно селище, намиращо се по трасето към крепостта;
 Поставяне на маркировка, указателни и информационни табели;
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 Доставка на оборудван мобилен посетителски център;
 Изграждане на малък паркинг за два автобуса до 10 леки коли (опционално).
2. Приходогенериращи инфраструктирни дейности (финансиране посредством финансов
инструмент):
 Туристическо настаняване "Общежитие" - Основен ремонт и обзавеждане на етаж на
мъжкото общежитие , както следва:
-Ремонт и модернизация на пети етаж от общежитие за нуждите на обособяването му
като хостел и осигуряване на достъп посредством асансьор;
-Ремонт и модернизация на залата за семинари, конференции и обучения, сервизни
помещения и тоалетните на ниво партер (МУЗЕЙ/УЧИЛИЩЕ);
 Барутчийница - 3Д кино и Павилион за „Виртуална реалност”;
 Въжен атракцион за активен отдих и детски съоръжения;
 Доставка на мобилен павильон за хранене (с оборудвана кухня, хладилници и т.н, с
възможности за продажба на местни продукти).
3. Неинфраструктурни дейности, необходими за развитие на туристическата дестинация и
разработването на туристическия продукт:
За целите на проекта община Ардино в периода 2017-2019 г. извървя процедура за
предоставяне на археологическа недвижима културна ценност „Късноантична и средновековна
крепост“ при устието на р. Боровица, представляваща публична държавна собственост, намираща се
в обл. Кърджали, общ. Ардино, с. Дойранци, на основание чл. 12 от Закона за културното
наследство. В резултат на това с Договор №РД11-00-315/20.11.2019 г. между община Ардино и
министерство на културата на основание чл. 12, ал.4, т.1 и ал. 5-7 от Закона на културното
наследство и в изпълнение на Решение №626/28.10.2019 г. на Министерския съвет на Република
България, Решение №493 от 06.03.2019 г. на Общинския съвет на община Ардино, Българската
държава, чрез Министерския съвет на РБ предостави безвъзмездно за управление на община
Ардино за срок от 10 години, крепостта, която е една от обектите включени в проекта.
Паралелно с това общината подписа договор за консултанска дейност и за изготвяне на
технически задания за обектите, които към настоящия момент са съгласувани от Министерството на
културата.
Във връзка с изискванията на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристическите атракции” за осигуряване на
съфинансиране до 15 % посредством финансов инструмент, община Ардино внесе във Фонд за
устойчиви градове (ФУГ) искане с необходимите изискващи се документи за издаване на
становище, необходимо за кандидатстване по процедурата.
За съжаление процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
която бе с краен срок 31.12.2021 г. към настоящия момент е закрита и не може да се извършва
кандидатстване. Надяваме се, че през новия програмен период ще бъде отново отворена, тъй като
проекта, за изготвянето на който са положени твърде много усилия, е приоритетен и ще надгради
досега направеното в областта на туризма и туристическите атракции.
3. Проект ДГ „Слънце”, който ще бъде внесен пред МТСП по Проект “Красива България”,
Мярка 02 - “Подобряване на социалната инфраструктура”.
4. Проект „Детски кът – с. Сухово” по Национална кампания ”За чиста околна среда-2021
г.”, който ще бъде внесен ПУДООС към МОСВ.
5. Проект „Детски кът за игра и озеленяване в прилежащия терен към кметство с.
Чубрика, община Ардино” по Национална кампания ”За чиста околна среда-2021 г.”, който ще
бъде внесен в ПУДООС към МОСВ.
6. Проект „Възстановяване и благоустрояване на стара детска площадка на ул. „Филю
Запрянов” в гр. Ардино, община Ардино” по Национална кампания ”За чиста околна среда-2021
г.”, който ще бъде внесен в ПУДООС към МОСВ.
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7. Проект „Изграждане на зона за отдих с детски кът в кв. „Горичево”, гр. Ардино,
община Ардино” по Национална кампания ”За чиста околна среда-2021 г.”, който ще бъде внесен в
ПУДООС към МОСВ.
8. Проект „Патронажна грижа +“.
Предстои общината да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“ по ОП
„РЧР“ 2014-2020 г.
Целта на процедурата е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за
възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране
на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните
предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19. Ще се осигури продължаване на
подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на
лицата, които са най-застрашени от Корона вируса.
Предоставянето на допълнителна финансова подкрепа във връзка с мерките по превенция от
заразяване с COVID-19 и предоставяне на патронажна услуга ще даде възможност предоставянето
на социалните услуги да продължи и в извънредната обстановка, както и да отговори на актуалните
нужди, свързани с превенция и ограничаване на коронавируса и потребностите на уязвимите групи.
Предоставянето на почасовите мобилни интегрирани здравно-социално услуги се
осъществява съобразно разработената от Министерство на здравеопазването методика за
предоставяне на патронажна грижа в рамките на процедура BG05M9OP001–2.028 "Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 1".
През отчетния период намеренията на общината бяха насочени основно към подобряване на
техническата и социална инфраструктура, за което се подготвиха и внесоха редица проекти по
различни национални програми и програми, финансирани от Европейския съюз.
Поради изтичане на програмния период 2014-2020 г. през 2020 година община Ардино
стартира процедура по изготвянето на Плана за интегрирано развитие на община Ардино за новия
програмен период 2021-2027 г.
Плана се разработва за срок от 7 години и осигурява пространствена, времева и фактическа
координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните
цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на
общинската територия.
ПИРО като стратегически документи обвързва сравнителните предимства и потенциал за
развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от
стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на
територията.
Основната цел на ПИРО – Ардино 2021-2027 г. е да се предложат насоки за синхронизиране
на политиките, регионалното развитие и на пространственото планиране, съдържащи се в основните
видове планове - Интегрирани планове на общините и Общите им устройствени планове.
Предназначението на ПИРО е да се определят основните направления на провежданите политики на
местните власти за комплексно използване на наличните ресурси и на потенциалите на територията
на община Ардино.
В новия План за интегрирано развитие на община Ардино 2021-2027 г. се предлага
постигането на следната ВИЗИЯ:
Община Ардино – добре организирана, самоуправляваща се териториална общност,
с възможности за устойчиво, комплексно социално-икономическо и инфраструктурно
развитие на основата на собствените ресурси и потенциали, с подобрена селищна среда и
съхранена природа – добро място за живеене, бизнес и туризъм.

III. Екология.
Основните дейности се извършват от служители на отдел „Екология и опазване на околната
среда“. Те включват: организиране на сметосъбиране и сметоизвозване, организация по почистване
на обществени места, паркови зони, зелени площи и междублокови пространства, както и
поддържане на цветни площи, контролиране на дейностите по управление на отпадъците,
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организиране почистването на нерегламентирани сметища, участие в съвместни проверки с
представители на РИОСВ, решаване на проблеми на граждани, свързани с околната среда,
чистотата и озеленяването.
От същите се извършват контролни дейности, които произтичат от нормативни документи на
местно ниво, като например Наредба № 1 на Общински съвет и Наредба за управление на
отпадъците в Община Ардино и други произтичащи от законодателството в сферата на опазване на
околната среда.
Обхвата на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване покрива почти на 100% населените
места в общината. През годината за оптимизиране, подобрение и повишаване на качеството на
услугите са предприети следните мерки:
1. За подобряване на услугата и с цел постигане на икономии в дейността бяха закупени 3
броя нови сметосъбиращи автомобили, с вместимост 8 кубика, 16 кубика и 22 кубика. След
въвеждането им в режим на работа се направи реорганизация за извозването на ТБО до Регионално
депо – Кърджали. В резултат на това, в момента отпадъците се претоварват и извозват само от 22
кубиковия автомобил. По този начин се постигат икономии от разходи за горива, ремонти и
амортизация.
2. През годината бяха закупени 73 бр. контейнери тип „Бобър“, 9 бр. контейнери 4 кубика.
3. С цел намаляване на количествата на отпадъка, който се депонира в Регионално депо –
Кърджали, общината е заявила контейнери за разделно събиране, които ще бъдат разположени в
най-големите населени места. В тази връзка община Ардино има сключен договор с лицензирана
фирма.
4. За подобряване на чистотата беше закупена специализирана метачна машина, с която
ежедневно се почистват улици в град Ардино. При необходимост същата ще се ползва и в други
населени места на общината.
5. Ежегодно се организира измиване на улиците на град Ардино, след есенно-зимния сезон.
6. През годината бяха закупени и засадени в парковете на град Ардино 41 бр. декоративни
дръвчета, от следните видове: „Гинко билоба“, „Индийски люляк“, „Лирово дърво“ и „Японска
вишна“.
7. Община Ардино има приета програма за намаляване на
популацията на
безстопанствените кучета за периода 2019 – 2024 г. За изпълнение на дейностите улавяне, упояване,
кастрация на куче, поставяне на чип, превоз, външно и вътрешно обезпаразитяване и евтаназия при
необходимост, общината има сключен договор с фирма „ТЕМС-КО“ ЕООД от 03.07.2020 г. до
31.12.2021 г.
8. През годината се възложи и осъществи контрол върху дезинсекционни и дератизационни
услуги на територията на общината: извършване на проверки на открити площи и помещения за
дезинсекция срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми и дератизация, обработка и контрол
на документи–протоколи за установяване завършването на извършените дезинсекционни и
дератизационни дейности.

IV. Образование, култура и спорт.
1. Образование.
Образованието на територията на община Ардино се осъществява при прилагането на
нормативната уредба на национално и общинско ниво (Закона за предучилищното и училищното
образование, наредби и др.).
През настоящата 2020/2021 учебна година в община Ардино функционират 6 общински
училища (5 ОУ, 1 СУ, 5 ДГ, и 1 ЦПЛР-ОДК), в които се обучават 562 ученици и 191 деца,
разпределени в 40 паралелки и 14 групи. Със статут на «защитени училища» са две училища – ОУ
”А.С.Макаренко”- Боровица и ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”- Г. Прахово, а в списъка на
«средищните училища» са включени 3 училища; СУ ”Васил Левски” - Ардино, ОУ ”Христо
Смирненски” - Бял извор и ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”- Г. Прахово.
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Във всички учебни заведения организация на обучението е в едносменен режим, а
организацията на учебния ден е целодневна. Полагат се максимални усилия за прибиране и
задържане на подлежащите на задължително обучение до 16-годишна възраст.
Със Заповед на началника на РУО - Кърджали е създаден Механизъм за съвместна работа на
институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст, където има определени екипи по общини и
райони. За територията на община Ардино са обработени 230 протокола от масива за обхват на
децата със статус 5-7 годишни.
През настоящата 2020/2021 учебна година в община Ардино ще функционират 5 детски
градини, като новите са:
 ДГ „Дъга“, с. Горно Прахово с адрес с. Горно Прахово, ул. „Първа, считано от 01.08.2020
г., със седалище находящо се на част от първия етаж на сградата на ОУ“Св.Св.Кирил и методий“,
с.Горно Прахово;
 ДГ „Радост“, с. Жълтуша с адрес с. Жълтуша, община Ардино, считано от 01.08.2020 г.,
със седалище находящо се на част от първия етаж на сградата на ОУ“Отец Паисий“, с. Жълтуша.
Център за подкрепа за личностно развитие гр. Ардино е средище за цялостно личностно
развитие и творческо израстване на децата в областта на изкуствата и спорта. От 01.01.2020 година
в ЦПЛР-ОДК гр. Ардино са обхваната 20 деца/ученика на ресурсно подпомагане, за целта са
назнечени необходимите специалисти, които обслужват по график целия район на община Ардино.
Основни проблеми, които съпътстват образователния процес в общината през последните
години са:
 Намаляването на броя на децата и учениците, поради съществуващите демографски и
социални проблеми;
 Пълняемост на паралелките и групите;
 Функционирането основно на слети паралелки в училищата в селата;
 Ежедневно извозване на учениците от населените им места до средищните училища;
 Невъзможност за отделяне на 4-5-6 годишните деца в самостоятелни подготвителни групи
в селата.
 Липсата на финансови средства, което води до натрупване на просрочени задължения и
състоянието на детските градини и училищата ще стане още по-тежко и е невъзможно изплащането
на заплатите на персонала и стопанската издръжка на градините;
 За неблагоприятната демографска тенденция произтичаща от различни обективни и
специфични фактори следва да има намеса на държавата.
С цел решаване на горецитираните проблеми са необходими финансови, социалноикономически политики с подкрепящата роля на държавата за увеличаване на раждаемостта,
подобряване на условия за живот и заетост за младите хора. Здравното обслужване на децата не е на
необходимото ниво.

2. Култура.
На територията на община Ардино функционират 19 читалища, регистрирани в Окръжен съд
– Кърджали, съгласно Закона за лицата и семействата, Закона за юридическите лица с нестопанска
цел и Закона за читалищата, като сдружения с идеална цел. Същите развиват културно-просветна
дейност в няколко направления:
- библиотечно обслужване на населението;
- художествена самодейност;
- културно- масова работа.
Предвидените по общински бюджет средства се разпределят от комисия, определена със
заповед на кмета на общината, която включва представители на Общинска администрация,
общински съветници и председателите на читалищните настоятелства по следните натурални
показатели:
- щат на читалището в т. ч . и за ръководители на самодейни състави;
- брой изградени самодейни групи;
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- организирани културни прояви през предходната година на местно, общинско, областно,
национално ниво и предстоящи през съответната година;
- библиотечен фонд в томове и брой читатели;
- брой жители на населеното място, което обслужва читалището с оптимален щат.
Културният живот в общината се организира по Календарен план, който ежегодно се приема
от Общински съвет – Ардино с участието на читалища, учебни заведения и Център за подкрепа за
личностно развитие/ЦПЛР/.
Традиционни културни прояви са:
- Културни празници на град Ардино;
- Селищни празници на с. Млечино, Чубрика, Горно Прахово, Башево, Бял извор
Боровица, Сухово, Падина, Жълтуша и други.
- Литературни четения
- Общинска администрация Ардино, съвместно с културни
организации организира
честването на националните празници, бележити дати и годишнини.
Поради пандемията от COVID-19, която беше обявена на 13 март 2020 г. на територия на
страната, горе посочените културни прояви бяха отменени с цел опазване на живота и здравето на
населението.
Основното направление, което функционираше бяха читалищните библиотеки на
територията на общината.
Въпреки ограничителните мерки породени от пандемията коронавирус COVID-19 и през
2020 година беше осъществено ползотворно сътрудничество с побратимените общини Нилюфер –
град Бурса, Република Турция, Сдружението на Ардинци в град Бурса, побратимената община
Картал в град Истанбул и Сдружение Балканлълар в община Картал, град Истанбул.
Активно, с масово участие, беше проведената среща на Ардинци от страна на сдружението
през месец февруари преди да бъде обявено извънредното положение в България. Вечерта на
Ардинци вече има своя традиция. Надявам се и в бъдеще да продължат нашите контакти с
побратимените общини в Република Турция и сдруженията.

3. Спорт.
На територията на общината спортната и туристическата дейност се организира от Спортен
клуб по тенис на маса „Юнак – 2005”; Футболен клуб „Юнак”; Клуб спорт с ученици „Алада”; Клуб
по борба „Вардар”, с. Горно Прахово; Туристическо дружество „Белите брези”. От 1998 година
функционира спортен клуб по бойни изкуства „Да дао”.
Общинската субсидия за спортна дейност за 2020 година е 35 000 лева.
От Министерството на образованието и науката чрез проекти са отпуснати целеви 1 995 лева
за подпомагане на физическото възпитание и спорта за 2020 година.
На основание чл. 59, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общински съвет –
Ардино приема Програма за развитието на детско-юношеския, ученическия и масов спорт.
Въпреки сложната обстановка, поради пандемията от COVID -19 и забраната от два месеца
(март и април) през, които не се позволяваше провеждането на тренировъчна и състезателна
дейност на спортните клубове в страната. Когато спортът стане част от всекидневието на младите и
успехите не закъсняват. За това свидетелстват следните похвални примери от изявите на
ардинските тенисисти:
Състезателите от СКТМ „Юнак 2005“ Ардино отново доминираха над своите връстници и
през тази година. На участвалите през годината състезания от спортния календар на Българската
федерация по тенис на маса нашите състезателки винаги ни радваха с постигнати от тях успехи. За
това красноречиво говорят броя на спечелените от медали, а те са: 6 златни, 8 сребърни и 10
бронзови медала.
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V. Социални дейности.
В съответствие с чл. 36б от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане
ежегодно в срок до 30 април с решение на Общински съвет – Ардино се приема Годишен план за
развитие на социалните услуги през следващата година.
С Постановление № 306 от 9 ноември 2020 г. за приемане на Правилник за прилагане на
социалните услуги с §1, глава трета с чл. 36-41Б се отменя от Правилника за прилагане на Закона за
социалното подпомагане.
Считано от 01.07.2020 г. е в сила нов Закона за социалните услуги.
Съгласно чл. 15 – чл. 18 от Закона за социалните услуги са регламентирани основните групи
дейности, видове социални услуги, срок, среда и начин за предоставянето им, които са приети с
Националната карта на социалните услуги.
Приоритет в дейността на община Ардино е социалното обслужване на населението. Към
настоящия момент в общината функционират 11 вида социални услуги, както следва:
 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост;
 Център за обществена подкрепа;
 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания;
 „Топъл обяд у дома в извънредна ситуация – 2020“;
 Услуги в домашна среда (личен асистент);
 Проект „Социално включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна
грижа“ – Компонент 4;
 Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ (услуга „Домашен
помощник“);
 Проект „Социално включване на уязвими групи в община; Ардино чрез патронажна
грижа“ – Компонент 3 (услуга „Домашен помощник“ в извънредна ситуация);
 Приемна грижа – проект „Приеми ме 2015“;
 Проект „Ранно детско развитие“ – Предоставяне на интегрирани социални услуги за
устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино;
Клуб на пенсионера и на хората с увреждания.

1. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена
изостаналост”.
Целевата група включва пълнолетни лица с умствена изостаналост, капацитета на Центъра е
10 места. Към днешна дата са заети всичките, като от тях жени - 4, мъже – 6.
Дейностите за подкрепа, които се предоставят на потребителите включват: подкрепа за
водене на качествен живот; подкрепа и съдействие за осигуряване на възможности за участие в
дейности, извън социалната услуга, насърчаване потенциала им, за да бъдат приети от обществото,
като пълноценни личности; дейности от ежедневния живот, трудови дейности, функционална и
занимателна трудотерапия, музикотерапия, медицински и здравни услуги, поддържане на социални
контакти със семейството, приятели, близки. Потребителите ползват рехабилитационни услуги
ежедневно към Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – Ардино. Здравни услуги
получават от наблюдаващия лекар, назначен на граждански договор, както и от личния им лекар
при необходимост.
Съгласно изискванията на МЗ, по време на извънредното положение и епидемичната
обстановка в страната в социалнита услуга ЦНСТПЛУИ са предприети всички необходими
противоепидемични мерки, които се спазват стриктно по време на работа. Разработен е план за
действие в условия на COVID-19.
Във връзка с новите изменения и допълнения в нормативната уредба, екипът на ЦНСТПЛУИ
има необходимост от провеждане на обучения, консултации и супервизии на място, за да бъдат
включени всички работещи в услугата.
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2. „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”.
Целевата група включва пълнолетни лица с увреждания, капацитета на Центъра е 20 места.
Към днешна дата са заетостта е 19 лица, от които 10 лица от ЦНСТПЛУИ на почасово заплащане и
9 лица на целодневна грижа.
Дейностите за подкрепа, които се предоставят на потребителите включват: подкрепа и
съдействие за осигуряване на възможности за участие в дейности извън социалната услуга,
насърчаване потенциала им, за да бъдат приети от обществото, като пълноценни личности;
предоставяне на комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване
през деня, свързани с предоставянето на храна, дейности от ежедневния живот, трудови дейности,
функционална и занимателна трудотерапия, музикотерапия, медицински и здравни услуги,
рехабилитация, поддържане на социални контакти със семейството, приятели и близки.
Съгласно изискванията на МЗ, по време на извънредното положение и епидемичната
обстановка в страната в социалнита услуга ДЦПЛУ са предприети всички необходими
противоепидемични мерки, които се спазват стриктно по време на работа. Разработени са вътрешни
правила за работа в условия на COVID-19.
Във връзка с новите изменения и допълнения в нормативната уредба, екипът на ЦНСТПЛУИ
има необходимост от провеждане на обучения, консултации и супервизии на място, за да бъдат
включени всички работещи в услугата.

3. „Център за обществена подкрепа“.
Основна цел на ЦОП е да предоставя качествени социални услуги за деца и техните
семейства, които да отговарят на потребностите на общността. Услугите следва да бъдат достъпни
за всяко дете в риск и неговото семейство. Предлаганите социални услуги в Центъра за обществена
подкрепа подпомагат пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие на детето.
Акцент при работата е индивидуалният подход към детето.
Основните дейности в услугата ЦОП са организирани в програми, които са разработени в
съответствие с идентифицираните потребности на децата и семействата в риск в общността. През
2020 г. предоставяната подкрепа на потребителите е основно по следните Програми:
 Програма за превенция на изоставянето/ разделянето на деца от биологичното им семейство
и настаняването им в алтернативна грижа;
 Програма за реинтеграция в биологичното семейство на деца, настанени в алтернативна
грижа /резидентна услуга и в приемни семейства/;
 Програма за подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства;
 Програма за работа с деца с поведенчески проблеми и техните семейства;
 Програма за превенция на отпадането от училище. Работа с деца, отпаднали или в риск от
отпадане от училище и техните семейства;
 Програма за подкрепа и консултиране на семейства от общността;
 Мобилна социална работа /услуги по осигуряване на достъп до социални ресурси/ и оказване
на подкрепа на деца и семейства във високорискови общности;
 Програма за подкрепа на приемната грижа на местно ниво;
 Програма за подкрепа на осиновяването - обучение на кандидат-осиновители, консултиране
на осиновители и работа с осиновеното дете;
 Програма за подкрепа на деца с увреждания / заболявания и техните семейства.
Утвърдения капацитет на ЦОП е 50 потребители. „Капацитет” е средно годишният брой
основни потребители, по които екипът на ЦОП е предоставял услуги. Заетостта на капацитета е
променлива в месеците поради профила на услугата, спецификата и обхвата на целевите групи, и
широкия спектър от услуги и дейности.
Брой основни клиенти, с които е работено по месеци:
Месец

Брой основни
клиенти

В ЦОП

На терен
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По
направление

Заявление от
родител/

от ОЗД

заявка от учще или ДГ

Януари

52

23

29

39

13

Февруари

49

24

25

36

13

Март

47

22
25
Дистанционна подкрепа

34

13

Април

44

33

11

36

10

Май

46

до 13.05-дистанционна работа,
от 15 май- директна работа

Юни

50

24

26

37

13

Юли

46

22

24

33

13

Август

43

26

17

31

12

Септември

43

24

19

31

12

Октомври

46

22

24

32

14

Ноември
45
21
24
Средномесечно - 47 клиенти ползватели на услугата ЦОП

33
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Специалистите осъществяват дейността си при спазване на Методика за условията и начина
на предоставяне на социалните услуги в ЦОП, Правилник за дейността и организацията,
Правилника за вътрешния трудов ред, Етичен кодекс за работещите с деца и други нормативни и
поднормативни документи свързани с пряката им работа. Специалистите предоставят комплексни
услуги - педагогическо, социално, психологическо индивидуално консултиране на децата и
семействата, групови и семейни сесии, тренинг - обучения и информационни кампании,
посредничество и насочване.

4. Услугата „Личен асистент“.
Предоставя се, съгласно разпоредбите на Закона за личната помощ. Към месец ноември 2020
година общия брой на потребителите ползващи услугата „Личен асистент“ в община Ардино е 82
души, обслужвани от 82 души „Лични асистенти“.
Като съществуващ проблем може да се посочи финансово необезпечената отговорност на
общината по администриране на механизма за лична помощ. Очаква се този въпрос да се уреди със
Закон за изменение и допълнение на Закона за личната помощ по предложение на НСОРБ за
включване на нова ал.2 в чл.33, съгласно която за администриране на общините да бъдат
предоставени средства в размер на 3 на сто от средствата за финансиране по предоставяния месечен
брой часове, осигурени от Агенция за социално подпомагане.

5. Проект „Социално включване на уязвими групи в община Ардино чрез
патронажна грижа“.
Осъществява се по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.,
процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 2“ и има за цел да подобри качеството на живот и възможностите за социално
включване на хората с увреждания и на възрастните хора, чрез предоставяне на мобилни
интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.
18

Мобилните услуги се предоставят съгласно разработена методика за предоставяне на
патронажна грижа. Услугите се предоставят по разработен план на всеки потребител. Планът
включва дейности за подобряване качеството на живот на съответните потребители в домашна
среда и се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя, с неговите
предпочитания за разпределяне на неговите часове, като се има в предвид че един потребител има
право до 2 часа услуги дневно. Разписаните конкретни дейности, разпределени във времето са
насочени към постигане на най-пълно задоволяване на заявените потребности на потребителя.
Услугата стартира на 13 септември 2019 година с капацитет от 55 потребители, като към 12
септември 2020 година, когато приключва процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, лицата получили патронажна грижа са общо
64 души.
Персоналът, който предоставяше услугите по Компонент 2 се състоеше от 18 души, считано
от 13 септември 2020 година услугите се предоставят по процедура BG05M9OP001-2.103
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“ от следния персонал:
- Медицински сестри – 7;
- Социален работник – 1;
- Психолог – 1;
- Санитари – 4;
- Шофьор – 1.
Капацитетът на обслужваните потребители е 55 души.
Предвид епидемичната обстановка в страната на целия екип са осигурени предпазни
средства и облекла (маски, ръкавици, костюми и дезинфектанти), с които да извършват основните
си ангажименти.
През месец април стартира и процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, като чрез изпълнение на дейностите по
проекта се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го
наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на
мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като подкрепа
получават лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.
Предоставя се услугата „Домашен помощник“, която е почасова и в помощ на нуждаещите
се лица от целевите групи, които се изразяват основно в: Доставка на храна, хранителни продукти и
продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с
други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и
получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други
средства, различни от тези по договора).
Капацитетът от потребители обслужвани по проекта към настоящия момент е 62 души.
Персоналът предоставящ услугата „Домашен помощник“ се състои от 20 души. Предвид
епидемичната обстановка в страната, същият е изцяло обезпечен откъм предпазни средства и
облекла (маски, ръкавици, костюми и дезинфектанти)гарантиращи безопасното осъществяване на
трудовата дейност.
Към настоящия момент и по двата действащи компонента няма проблеми при изпълнение на
основните дейности и ангажименти от страна на персонала. Създадени са условия за гарантиране
здравето и безопасността на лицата предоставящи патронажни грижи.

6. Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Ардино“
С цел допълване на мерките за овладяване на извънредната ситуация свързана с
ограничаване разпространението на COVID-19 и подкрепа на уязвими граждани, община Ардино
кандидатства пред Агенция за социално подпомагане и сключи договор №ФС01-0480/24.04.2020 г.
по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Ардино“ по Целева програма „Топъл обяд у
дома в условията на извънредна ситуация - 2020“. Съгласно изискванията на Целевата програма,
максимално допустимият брой потребители за община Ардино бе до 170 души, считано от
01.05.2020 г. до 19.06.2020 г. Поради извънредната ситуация това бяха лица обхванати от град
Ардино. В периода на предоставяне на топъл обяд на лицата до дома се предоставя и съпътстваща
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подкрепа, като закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост, със
средства на потребителите, битови и административни услуги и др.
Във връзка с продължаващата епидемична обстановка в страната, община Ардино сключи 4
Допълнителни споразумения с Управляващия орган, като по този начин осигури непрекъснатост на
услугата до края на 2020 г. за същия брой потребители на обща стойност от 82 331.00 лв.
През периода от 2018 г. до м. март 2020 г., община Ардино реализира проект „Осигуряване
на топъл обяд“ за 1 300 потребители, затова към настоящия момент капацитет от 170 души за
предоставяне на услугата е крайно недостатъчен за удовлетворяване на нуждите на населението.
Имайки предвид епидемичната обстановка, в която се намираме и нарастващата нужда от
предоставяне на услугата, се надяваме в най-скоро време общината да има възможност да
кандидатства за по-голям брой потребители и да обхване най-нуждаещите се лица на територията
на цялата община.

7. Социална услуга „Домашен помощник“ по НП „Предоставяне на грижи
в домашна среда“.
На основание Заповед №РД01-87/10.02.2020 г. на Министерството на труда и социалната
политика бе утвърдена Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ в
отговор на установените потребности за обгрижване на хора, които не попадаха в обхвата на
съществуващите в момента мерки и програми, включително механизма лична помощ.
Във връзка с изпълнението на Програмата, бяха осъществени вътрешно-организационни
дейности и сътрудничество на местно ниво между Общинска администрация – Ардино, Дирекция
„Социално подпомагане“- Ардино и Дирекция „Бюро по труда“- Ардино, при спазване на
нормативните изисквания по Програмата, след което се премина към прием на заявлениядекларации от лица, нуждаещи се от предоставяне на персонални грижи в домашна среда. Същите
бяха приемани и обработвани през целия период на реализиране на програмата, при спазване на
всички противоепидемични мерки за неразпространение на COVID-19.
В резултат на гореописаното на работа бяха назначени 20 домашни помощници на 4 часов
работен ден на територията на община Ардино, обслужващи по един потребител и 4 домашни
помощници на 6 часов работен ден, обслужващи по двама потребители. Имайки предвид
установените потребности от обгрижване на хора, община Ардино сключи още 2 договора с
Дирекция „Бюро по труда“- Ардино, като общата стойност на сключените договори по Програмата
е 103 340.00 лв. Към момента социалната услугата „Домашен помощник“ получават 39
потребители от 39 домашни помощници на 4 часов работен ден и 6 потребители от 3 домашни
помощници на 6 часов работен ден.
Проблеми при реализирането на Програмата не са отчетени. Надяваме се през следващата
година обхватът на Програмата да се разшири и в него да се включат и други крайно нуждаещи се
лица от обгрижване.

8. Социална услуга „Предоставяне на интегрирани социални услуги за
устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община
Ардино“, процедура „Услуги за ранно детско развитие“ по ОП „РЧР“ 2014-2020
г.
Основните целеви групи на проекта са: деца и семейства от рискови групи на територията на
община Ардино, като обхваща деца на възраст от 0 до 7 години и техните родители. Дейностите по
изпълнение на основните задачи, потребителите и обхвата на социалните услуги, организирани през
2020 г. са, както следва:
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Дейност
1.
Ранна
интервенция
уврежданията.

2.Индивидуална
подкрепа.

Потребители за 2020 г.
на За
периода
01.01.2020г.-20.11.2020г.
са
обхванати 10 нови потребители. Общият брой
потребители,с които са проведени индивидуални
консултации през 2020г. са 28.

педагогическа За периода 01.01.2020-20.11.2020г. са проведени
консултации с 9 деца

3.Предоставяне
на
психологическа
подкрепа
и
консултация на бъдещите и
настоящи родители за формиране
и развитие на родителски
умения,Семейно консултиране и
подкрепа и Индивидуална и
групова работа с деца и
родители,включително с деца и
родители,които
не
са
от
уязвимите
групи,с
цел
посещение на детска градина;

От 01.01-20.11.2020г. са обхванати 10 случая,с
които се работи индивидуално.Проведени са
групови работи в семейния център –Бял
Извор.Проведени са групови работи в детските
градини
„Слънце“-гр.Ардино,ДГ“Брезичка“Гр.Ардино, ДГ „Мир“-с.Бял Извор, ДГ „Радост“
с.Жълтуша, ДГ –с.Горно Прахово.

4.Здравна консултация.

От стартирането на проекта до момента са
обхванати 616 деца. Като за периода 01.0120.11.2020г.има 34 нови обхванати деца.Всеки
месец в здравния кабинет се провеждат здравни
консултации с над 30 деца
Проведени са занимания с 15 деца м.юли и 15
деца м.август 2020г.

5.Лятно училище.

6.Семеен център –Бял Извор.

За периода 01.01-20.11.2020г.са записани 4 нови
деца.

С допълнително споразумение между МТСП, Главна дирекция „Европейски фондове,
международни програми и проекти“ и община Ардино срокът за изпълнение на проекта е
удължен до 31.12.2021 година.

9. Проект „ Приеми ме 2015”.
Проект „ Приеми ме 2015” стартира на национално ниво на 01.12.2015 г. и допълва и
надгражда проект „И аз имам семейство”. Основно е насочен към затвърждаване и разширяване
обхвата на услугата на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в
семейна среда. Специфика на проекта е разширяване на целевите групи- специален фокус е
поставен върху настаняването на деца до 3-годишна възраст, специализирана приемна грижа за
деца с увреждания; деца, жертви на насилие и трафик; деца непридружени бежанци. В община
Ардино утвърдените професионални приемни семейства са 5, като в четири от тях има настанени
деца. Осигуряването на качествена грижа за децата, настанени в приемна семейства е ключов
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приоритет на политиката в областта на за закрила на детето и в този контекст изпълнението на
проект „Приеми ме 2015“ цели да затвърди предоставянето на услугата на местно ниво. Социалната
услуга се стреми грижата за децата да гарантира сигурна и устойчива семейна среда, стимулираща
развитието на детето в приемното семейство. Екипът по приемна грижа работи в партньорство и
тясно сътрудничество с всички институции работещи по проблемите на децата в риск на
територията на общината. Приемната грижа се финансира с европейски средства, като реално до
този момент са изразходвани 268637.04 лв. Към настоящия момент няма съществуващи проблеми,
изискващи разрешаване. Извършва се ежемесечно наблюдение и отчитане на планираните
дейности.

10. Клуб на пенсионера.
В град Ардино функционира Клуба на пенсионера, в който членуват 65 души. Той има за цел
да съдейства за поддържане на социални контакти, засилване на социалната интеграция и
подобряване на качеството на живот на възрастните хора. Клубът е любимо място на хората от
третата възраст, както от град Ардино, така и от всички населени места от територията на
общината. Всеки ден в него възрастните хора се събират на кафе и сладка раздумка. Рaзнooбрaзявaт
врeмeтo cи кaтo игрaят шaх, тaблa или кaрти, чeтaт регионални и национални вecтници и списания.
Многобройни са и дейностите на Клуба, интересен е социалният живот на членовете му. Отбелязват
се всички мюсюлмански и християнски празници, като Рамазан и Курбан Байрам и Великден.
Поддържат се приятелски взаимоотношения с пенсионерски клубове от Смолян, Златоград, Баните.
Членовете на Клуба имaт възмoжнocт дa прaзнувaт и лични cъбития. Празнуват се рожденни и
именни дни.
Ръководството на Клуба периодични организира екскурзии в страната и чужбина.
За здравословното състояние на членовете си всеки понеделник и петък се организира
измерване на кръвното налягане от специалисти по проект „Патронажна грижа“. А всеки петък,
Клубът на пенсионера предлага на своите членове безплатно кафе и чай.
Във връзка с културните прояви по празничния календар на общината, ръководството на
Клуба на пенсионера в град Ардино периодически организира празнични тържества и обяди с
финансовата подкрепа на община Ардино.
В момента Клуба е затворен до второ нареждане, а мярката се въвежда във връзка с
ограничаване на разпространението на COVID-19 на територията на общината.

VI. Здравеопазване.
Здравното обслужване на населението в община Ардино се извършва от:
• МБАЛ „Ардино“ ЕООД;
• Филиал на ЦСМП – Кърджали в гр. Ардино;
• Индивидуални практики за първична извънболнична медицинска помощ. Заети са едва 3 от
9 на брой по Областна здравна карта;
• Индивидуални практики за специализирана извънболнична помощ – 6 броя;
• Дентални практики – 11 броя;
• Здравни кабинети в предучилищните и училищните образователни институции – 8 броя;
МБАЛ „Ардино“ ЕООД като общинска болница с принципал Общинския съвет получава
необходимата подкрепа от общината. Ежегодно от бюджета на общината се отпуска субсидия в
размер на 100 хил. лева за финансова подкрепа. Осигурява се и с необходимите дърва за
отоплителния сезон.
Със съдействието на общината са осигурени и през 2020 г. - 227 хил. лева за болницата като
лечебно заведение в отдалечен рисков планински район чрез Национално сдружение на общините в
Република България и Министерство на здравеопазването.
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VII. Управление на общинската собственост, транспорт и селско
стопанство.
Основните дейности по управление на общинската собственост се извършват от отдел
„Стопанска и икономическа политика“. В тази връзка за отчетния период е извършено следното:
Вид услуга
Издаване на временно удостоверение по процедура за категоризация на
туристически обекти
Договор за наем за ползване на общински нежилищни помещения
Договор за наем за ползване на общински терен
Издаване на служебни бележки за добиване на дърва за огрев, дървен строителен
материал и суха паднала дървесина- по ценоразпис Издаване на служебни бележки за добиване на дърва за огрев, дървен строителен
материал и суха паднала дървесина- на коренИздаване на удостоверение за препис–декларация от емлячния регистър
Издаване на удостоверение за вписване на търговски обекти в информационния
масив ”Стационарни търговски обекти”.
Разрешение за удължено раб.време на туристически обекти
Издаване на разрешение за търговия на открито пред търговски обект
Решения за предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд по реда
на параграф 27, ал.2,т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ
Сключени договори за наем на земеделски земи
-ниви
-пасища и ливади
Регистрация на пчелни семейства
Извършване на проверки по спазване на Закона за защита на потребителите и
съставяне на костативни протоколи
Други видове удостоверения издадени по искане на граждани
Отчитане ел.енергията от електромери на наематели ползващи общински
нежилищни помещения
Издадени заповеди за настаняване в общински жилища
Сключени договори за отдаване под наем на общински жилища
Картотекирани граждани
Докладни за продажба на общински жилища
Изпълнени молби и жалби свързани с жилищно настаняване
ОБЩО:

брой
1
29
8
710
445
0
3
0
6
0

275
189
0
7
27
8
8
46
8
9
1779

► Приходи от наеми и административни услуги.
▪
▪
▪
▪

Внесените приходи от наеми - за жилищни и нежилищни помещение - 104 962 лв.
Внесени приходи от наеми за земеделски земи – 88 063,04 лв.
Приходи от наказателни лихви/наеми/ – 288,29 лв.
Префактурирана ел.енергия – 6467,79 лв.

► Приходи от Продажби по ЗОС- Общата сума на продажбите по ЗОС възлиза на 264 126
лв с ДДС.
► Транспорт и безопасност на движението:
Проведени 6 заседания на общинската комисия по безопасност на движението. Взети са
решения за извършване на дейности по опазването живота и здравето на участниците в движението.
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VIII. Други дейности.
1. За поддържане на общинската пътна мрежа и прилежащите съоражения беше закупен нов
комбиниран багер „Хидромек“. С него общината вече разполага с два багера, с които се почистват
канавки, прогонват се пътища, почистват се и се корегират речни корита, разчистват се срутища и
свлачища и т.н. През годината наличната механизация обхожда всички населени места на общината
по график. По този начин кметовете и кметските наместници успяват да поддържат в добро
състояние на инфраструктурата в съответното населено място.
2. Общината разполага със следните специализирани автомобили:
 Автовишка – използва се санитарна сеч на опасни дървета, ремонтни дейности по високи
части на сгради, поддържане на улично осветление и други. При необходимост същата се отдава
под наем на физически и юридически лица;
 Вакуум автомобил – използва се за източване на септични ями и канализации. При
необходимост същата се отдава под наем на физически и юридически лица;
 Водоноска – използва се за снабдяване с питейна вода при необходимост, в населени
места, където през летните месеци има недостиг на питейна вода. Същата се използва за измиване
на улици в град Ардино и други населени места на общината.
3. За освежаване и направа на хоризонтална пътна маркировка на общинската пътна мрежа,
беше закупена специализирана машина. През годината успяхме да направим маркировка на
следните пътища:
 Улици и пешеходни пътеки в град Ардино;
 Синчец – Гърбище;
 Светулка – Ахрянско;
 Хромица – Долно прахово;
 Разклон – Ябълковец;
 Разклон – Ленище.
4. По стопански начин, през година се извършва поддръжка и ремонт на общинска
собственост, като освежаване на парапети, боядисване на стълбове за улично осветление, направа
на „джобове“ за контейнери, с цел същите да не пречат на движението, лакиране на съществуващи
беседки за отдих и изграждане на нови такива.
5. Изграденото улично осветление, което обхваща всички населени места на община
Ардино, ежегодно се поддържа и развива, чрез въвеждане и подмяна с нови „LED“ лампи.
Намерението ни е през годините цялото улично осветление да бъде подменено с такива лампи.
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
2020 година е знакова за община Ардино, тъй като се навършват 60 години от обявяването на
Ардино за град.
Във връзка с обявеното извънредно положение не съумяхме да организираме заплануваните
културни прояви.
Още веднъж искам да Ви поздравя най-сърдечно от мое име и от името на ръководството на
община Ардино по случай юбилея, както и с настъпващите Коледни и Новогодишни празници.
Пожелавам крепко здраве, семейно благополучие и успехи на всички жители на общината!
инж. ИЗЕТ ШАБАН
Кмет на община Ардино

Република България, област Кърджали
гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31
тел. +3651 4238; факс +3651 4568
e-mail: ardino@abv.bg
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