Ул. “Бели брези” №31, тел. 03651/42 38; 42-01
факс 45 68; е-mail:obs_ardino@abv.bg
ПРЕПИС!
ПРОТОКОЛ № 9
ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ
КЪРДЖАЛИ НА 16.07.2020 ГОДИНА
Р Е Ш Е Н И Е № 105
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0084-C01 от 08.05.2019 г. по подмярка
7.2 „Инвестиции за създаването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за
Проект „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и
тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях, в гр. Ардино, община Ардино”, сключен
между Община Ардино и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар
Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от Изпълнителния директор Васил Георгиев Грудев, Общинският
съвет- Ардино реши:
1. Упълномощава кмета на община Ардино да подпише Запис на заповед, без протест
и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 112 527,38 лв.
(словом сто и дванадесет хиляди, петстотин двадесет и седем лв. и 38 ст.) за обезпечаване на 100
% от размера на финансиране на разходи за ДДС върху заявения размер на авансово плащане
(562 636,90 лв.) по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG06RDNP001-7.001-0084-C01 от 08.05.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции за създаването или
разширяването на всички видове по мащаби инфраструктура на мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони” за Проект „Строителство, реконструкция и/или
рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите
към тях, в гр. Ардино, община Ардино”, сключен между Община Ардино и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на Община Ардино да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0084-C01 от 08.05.2019 г.
и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА” - 25
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 106
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0084-C01 от 08.05.2019 г. по подмярка
7.2 „Инвестиции за създаването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за
Проект „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и
тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях, в гр. Ардино, община Ардино”, сключен
между Община Ардино и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар
Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от Изпълнителния директор Васил Георгиев Грудев, Общинският
съвет- Ардино реши:
1. Упълномощава кмета на община Ардино да подпише Запис на заповед, без протест
и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 562 636,90 лв.

(словом петстотин шестдесет и две хиляди, шестстотин тридесет и шест лв. и 90 ст.) за
обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0084-C01 от 08.05.2019 г. по подмярка
7.2 „Инвестиции за създаването или разширяването на всички видове по мащаби инфраструктура
на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за Проект
„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари,
и съоръженията и принадлежностите към тях, в гр. Ардино, община Ардино”, сключен между
Община Ардино и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на Община Ардино да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0084-C01 от 08.05.2019 г.
и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА” - 25
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 107
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 с Решение №38 от 10.02.2020
година на Общински съвет-Ардино програма за придобиване, управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, като включва в списъка следните имоти:
1. Неурегулиран поземлен имот с кадастрален №2, находящ се в урбанизираната
територия на село Дядовци, общ.Ардино, с площ 834.00 кв.м. /осемстотин тридесет и четири
кв.м./ , с трайно предназначение на територията: урбанизирана територия, начина на трайно
ползване: индивидуално застрояване. Граници на имота: Изток - имот на Нели Милкова Лесова;
Запад- имот на Халиде Рамазанова Халилова; север- земеделска територия; юг-земеделска
териториа, актуван с Акт за частна общинска собственост №3448 от 27.05.2020 год.
Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” - 24
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 108
І. Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35,
ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.42, ал.1 от НРПУРОИ на Община Ардино
открива процедура за продажба на имот, частна общинска собственост, както следва:
1. Неурегулиран поземлен имот с кадастрален №2, находящ се в урбанизираната
територия на село Дядовци, общ.Ардино, с площ 834.00 кв.м. /осемстотин тридесет и четири
кв.м./ , с трайно предназначение на територията: урбанизирана територия, начина на трайно
ползване: индивидуално застрояване. Граници на имота: Изток - имот на Нели Милкова Лесова;
Запад- имот на Халиде Рамазанова Халилова; север- земеделска територия; юг-земеделска
територия, актуван с Акт за частна общинска собственост №3448 от 27.05.2020 год.
ІІ.Упълномощава Кмета на Община Ардино да възложи на лицензиран оценител
изготвянето на оценка за имота по т.I .
Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” - 24
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 109
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.102,ал.2 от НРПУРОИ в Община Ардино,
Общински съвет – Ардино приема пазарните оценки на посочените недвижими имоти,
определени от лицензиран оценител и ги обявява за първоначални тръжни цени за продажба,
както следва:
1.Поземлен имот с идентификатор 24788.12.669 /две, четири, седем, осем, осем, точка,
дванадесет, точка, шестотин шестдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри
на с.Дядовци, общ.Ардино, одобрени със Заповед РД-18-289/01.02.2018година на Изп.директор
на АГКК, с предходен индентификатор:24788.12.258, с площ 803.00 кв.м. /осемстотин и три
квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно
ползване: за друг вид застрояване. Имотът е образуван от имот с идентификатор 24788.12.258.
Граници на имота: ПИ 24788.12.580; ПИ 24788.12.259; ПИ 24788.12.260; ПИ 24788.12.292; ПИ
24788.12.670; ПИ 24788.12.285. Актуван с Акт за частна общинска собственост №3333 от
13.04.2020 год. Първоначална тръжна цена 7 860.00лв. /Седем хиляди осемстотин шестдесет
лева/.

2. Поземлен имот с идентификатор 24788.12.670 /две, четири, седем, осем, осем, точка,
дванадесет, точка, шестотин и седемдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на
с.Дядовци, общ.Ардино, одобрени със Заповед РД-18-289/01.02.2018година на Изп.директор на
АГКК, с предходен индентификатор:24788.12.258, с площ 803.00 кв.м. /осемстотин и три
квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно
ползване: за друг вид застрояване. Имотът е образуван от имот с идентификатор 24788.12.258.
Граници на имота: ПИ 24788.12.669; ПИ 24788.12.292; ПИ 24788.12.261; ПИ 24788.12.278; ПИ
24788.12.285. Актуван с Акт за частна общинска собственост №3335 от 13.04.2020 год.
Първоначална тръжна цена 7 860.00лв./Седем хиляди осемстотин шестдесет лева/.
3. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ II /две/ с кадастрални номера №866 и №9027 от
квартал 79 по ПУП-ПРЗ на гр.Ардино, квартал „Къпина”, община Ардино, област Кърджали,
одобрен със Заповед №102 от 20.03.1989 година и изменен и одобрен със Заповед №34 от
17.01.2020 година на Кмета на община Ардино, с площ 646.00 кв.м./шестотин четиридесет и
шест кв.м./, определен за жилищно строителство.Граници на имота-изток:-улица; запад:- улица;
север –УПИ I-87 и УПИ II- 865 от кв.79; юг-УПИ IV и УПИ II -9028 от кв.79. Актуван с Акт за
частна общинска собственост №3509 от 22.06.2020 година. Първоначална тръжна цена 8 400.00
лв./Осем хиляди четиристотин 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 търга, и да сключи договори за продажба със спечелилите участници.
Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” - 24
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 110
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 Договорите за
наем на общински нежилищни помещения за срок от една /1/ година, на наемателите, както
следва:
- Договор №9/01.08.2013 год. за наем на общинско нежилищно помещение- фризьорски
салон, находящо се на Общински пазар – Ардино, сектор”Б”, 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: фризьорски услуги, месечна наемна цена:
39.99 лв., без ДДС, считано от 01.08.2020 г. до 31.07.2021 година.
- Договор №8/01.08.2016 год. за наем на общинско нежилищно помещение- магазин за
плод-зеленчук, находящо се на Общински пазар – Ардино, сектор”Б”, кв.11 по ПУП на града,
част от имот частна общинска собственост /Акт №165 от 24.02.2000г./, с площ 24.00 кв.м., с
наемател Владимир Митков Хаджиев, с предназначение: за развиване на търговска дейност,
месечна наемна цена: 79.98 лв., без ДДС, считано от 01.08.2020г. до 31.07.2021 година.
Наемните цени са съобразени с тарифата по чл.28 от НРПУРОИ на община Ардино, за
определяне на наемните цени на 1 кв.м. за терени и помещения частна и публична общинска
собственост, съобразно вида, предназначението и местоположението на имотите, и по група
наематели.
ІІ. Общински съвет – Ардино упълномощава Кмета на Община Ардино да сключи
Анекси към договорите за наем.
Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” - 24
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 111
І. Общински съвет - град Ардино, на основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с
чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.21 от НРПУРОИ в община Ардино, открива процедура за провеждане на
търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти частна общинска собственост,
както следва:
- Общинско нежилищно помещение /магазин за промишлени стоки/ находящо се на
Общински пазар – Ардино, сектор”Б”, кв.11 по ПУП на града, първа зона, част от имот частна
общинска собственост /Акт №165 от 24.02.2000г./, с площ 12.00 кв.м., с предназначение: за

развиване на търговска дейност, за срок от 3 /три/ години, първоначална месечна наемна цена:
39.60лв., без ДДС.
- Общинско нежилищно помещение фризьорски салон/ находящо се на Общински пазар –
Ардино, сектор”Б”, кв.11 по ПУП на града, първа зона, част от имот частна общинска
собственост /Акт №165 от 24.02.2000г./, с площ 25.00 кв.м., с предназначение: за развиване на
търговска дейност, за срок от 3 /три/ години, първоначална месечна наемна цена: 82.50 лв., без
ДДС.
ІІ. Общински съвет – Ардино на основание чл.17, ал.2 от НРПУРОИ в Община Ардино,
упълномощава Кмета на Общината да сключи договора за наем със спечелилия търга.
Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” - 24
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 112
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 8, ал. 8 и ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет - Ардино изменя и допълва Решение № 37/10.02.2020 г. и Решение № 38/10.02.2020 г. за
изменение на Стратегията за управлението на общинската собственост и годишната програма за
разпореждане с имоти общинска собственост. Имот с идентификационен № 55124.21.608 с площ
43,343 дка, вид територия: горска, НТП - иглолистна гора, стар № 21608, намиращ се в
землището на мах. „Бойчева река“, село Падина определен като обект от първостепенно
общинско значение се включва в годишния план за управление и разпореждане в изпълнение на
стратегията за управление на общинската собственост.
2.Възлага на кмета на община Ардино да предприеме необходимите действия за
изготвяне на Подробен устройствен план на поземления имот с идентификационен №
55124.21.608 с площ 43,343 дка, вид територия: горска, НТП - иглолистна гора, стар № 21608.
Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” - 24
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 113
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 8, ал. 8 и ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет - Ардино изменя и допълва решение №37/10.02.2020г. и решение №38/10.02.2020г. за
изменение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост на Поземлен имот 55124.21.608, област Кърджали, община Ардино, с. Падина, вид
собств. Държавна частна, вид територия Горска, НТП Иглолистна гора, площ 43343 кв. м, стар
номер 021608, Поземлен имот 00607.11.981, област Кърджали, община Ардино, град Ардино,
местн. ,,МУТАЗА ЙЕРИ“, вид собственост - Общинска публична; вид територия – Земеделска;
категория 8; НТП Пасище, площ 5723 кв.м., Поземлен имот 00607.11.38, област Кърджали,
община Ардино, гр. Ардино, местн. ,,МУТАЗА ЙЕРИ“, вид собственост - Стопанисвано от
общината; вид територия - Земеделска; категория 8, НТП Нива, площ 801 кв.м., Поземлен имот
00607.11.39, област Кърджали, община Ардино, гр. Ардино, местн. ,,ЙОЛ БАШЪ“, вид
собственост – Частна; вид територия - Земеделска; категория 8, НТП Пасище, площ 2700 кв.м. и
Поземлен имот 00607.11.40, област Кърджали, община Ардино, гр. Ардино, местн. ,,ЯМАЧ
ЙОЛБАШЪ“, вид собственост – Частна; вид територия – Земеделска; категория 8, НТП Нива,
площ 2100 кв.м определени по Закона за общинската собственост за обекти от първостепенно
значение. Имотите се включват в годишната програма за 2020г. за разпореждане по чл.8, ал.9 от
ЗОС, в изпълнение на стратегията по чл.8, ал.8 от ЗОС.
Поземлен имот 80176.1.221, находящ се в с. Боровица, местността „Кабак баир“, вид
собственост: Държавна частна, вид територия: Земеделска, категория 5, НТП Пасище, площ 97
464 м2, стар номер 001221 за обект от първостепенно значение и за включването в годишната
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
2.Упълномощава кмета на община Ардино да внесе необходимите документи до
областния управител, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на
земеделието, храните и горите и другите институции за придобиване на поземлени имоти с
идентификатори: Поземлен имот 55124.21.608, област Кърджали, община Ардино, с. Падина, вид
собств. Държавна частна, вид територия Горска, НТП Иглолистна гора, площ 43343 кв. м, стар
номер 021608, Поземлен имот 00607.11.981, област Кърджали, община Ардино, град Ардино,

местн. ,,МУТАЗА ЙЕРИ“, вид собственост - Общинска публична; вид територия – Земеделска;
категория 8; НТП Пасище, площ 5723 кв.м., Поземлен имот 00607.11.38, област Кърджали,
община Ардино, гр. Ардино, местн. ,,МУТАЗА ЙЕРИ“, вид собственост - Стопанисвано от
общината; вид територия - Земеделска; категория 8, НТП Нива, площ 801 кв.м., Поземлен имот
00607.11.39, област Кърджали, община Ардино, гр. Ардино, местн. ,,ЙОЛ БАШЪ“, вид
собственост – Частна; вид територия - Земеделска; категория 8, НТП Пасище, площ 2700 кв.м. и
Поземлен имот 00607.11.40, област Кърджали, община Ардино, гр. Ардино, местн. ,,ЯМАЧ
ЙОЛБАШЪ“, вид собственост – Частна; вид територия – Земеделска; категория 8, НТП Нива,
площ 2100 кв.м, поземлен имот 80176.1.221, находящ се в с. Боровица, местността „Кабак баир“,
вид собственост: Държавна частна, вид територия: Земеделска, категория 5, НТП Пасище, площ
97 464 м2, стар номер 001221 за обект от първостепенно значение и за включването в годишната
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” - 24
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 114
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 8, ал. 8 и ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет - Ардино изменя и допълва Решение
№ 37/10.02.2020 г. и Решение №
38/10.02.2020 г. за изменение на Стратегията за управлението на общинската собственост и
годишната програма за разпореждане с имотите общинска собственост. Имот - частна държавна
собственост - ПИ с идентификатор 80176.1.221, площ 97 464 м2 , вид територия: Земеделска,
категория 5, НТП Пасище, стар номер 001221, находящ се в
с. Боровица,
местност „Кабак баир“, се определя като общински обект от първостепенно значение и се
включва в годишната програма за управление и разпореждане в изпълнение на стратегията за
управление на общинската собственост.
2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 54, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 8, ал. 1 от
Закона за общинската собственост, Общински съвет - Ардино приема решение за безвъзмездно
прехвърляне право на собственост върху имот - частна държавна собственост - ПИ с
идентификатор 80176.1.221, площ 97 464 м2 , вид територия: Земеделска, категория 5, НТП
Пасище, стар номер 001221, находящ се в с. Боровица, местност „Кабак баир“ за трайно
задоволяване на обществени потребности от местно значение при спазване на Европейското и
национално законодателство за ваканционно селище - къмпинг.
3.Упълномощава кмета на община Ардино да внесе необходимите документи до
областния управител, министъра на регионалното развитие и благоустройството и другите
институции за придобиване на имота.
Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” - 24
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 115
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 36б, от Правилника за прилагане на Закона за социалното
подпомагане изменя и допълва Стратегията за развитие на социалните услуги (2016-2020 г.) в
раздел „Справка за идентифициране на картата за услуги предстоящи за откриване“ да се
допълни с „Дневен център за деца с увреждания“;
2.Изменя годишния план за развитие на социалните услуги за 2021 година в съответствие
с чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и допълва
раздел „Социални услуги, които се предлага да бъдат открити, закрити или преструктурирани“ с
„Дневен център за деца с увреждания“ с капацитет 10 деца като делегирана от държавата
дейност в сградата на „Центъра за настаняване на пълнолетни лица с умствена изостаналост“, гр.
Ардино, ул. „Чинар“, ляво крило, втори етаж.
3.Упълномощава кмета на община Ардино да внесе необходимите документи до
изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане чрез Регионална дирекция
„Социално подпомагане“ - Кърджали.
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 24, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма
==========

Р Е Ш Е Н И Е № 116
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 и 5 от Закона за народните
читалища, Общински съвет – Ардино реши:
1.Приема доклади за развитие на читалищната дейност за 2019 година, съгласно
приложения, предоставени от председателите на народните читалища на територията на община
Ардино.
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 23, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 1
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 117
1.На основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Ардино упълномощава Кмета на общ6ината да участва в
търгове за закупуване на машина за комунални услуги /събиране на отпадъци/ за нуждите на
община Ардино, да подписва всички необходими документи във връзка с участието му в
търговете, както и договора за покупко-продажба на машината за събиране на отпадъци.
2.Упълномощава Кмета да осигури необходимите финансови средства в рамките на
приетата План-сметка за такса битови отпадъци 2020 г.
Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” - 24
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 118
Общински съвет – Ардино приема информацията за В и К инфраструктурата, планувани
ремонти и проекти на територията на община Ардино за 2020 година.
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 24, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 119
1. Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 28,
т. 4 от Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински
жилища, дава съгласие за продажба на общинско жилище, представляващо първи етаж от
двуетажна масивна жилищна сграда, находяща се в гр.Ардино, ул.„София“ №11, ет.1, актуван с
акт за частна общинска собственост №37 от 25.02.1998 г. на наемателя Джейлян Салим Хайрула,
настанен в него по административен ред.
2.Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, упълномощава
кмета на общината да възложи на лицензиран оценител изготвянето на оценка на имота, след
което да издаде заповед за прехвърляне на правото на собственост и да сключи договор за
покупко - продажба.
Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” - 24
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 120
Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация преобразува една щатна бройка в дейност
„Транспорт, поддържане и ремонт на общинска собственост” от изпълнител „Шофьор на товарен
автомобил” в изпълнител „Водач на багер” без да се променя общата численост на структурата.
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 24, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 121
Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА отменя своите
Решение № 95 и Решение № 97 от 18.06.2020 година.
Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА” - 24
==========
Вярно с оригинала при ОбС – Ардино
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
Протоколчик: Н.Зюлкерова
/С.Байрям/

