
  
 

ПРЕПИС! 

  

ПРОТОКОЛ № 11 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ НА 21.09.2020 ГОДИНА 

 

Р  Е  Ш  Е  Н И  Е   № 137 

 Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.6 и 12 от ЗМСМА, чл.83, 

ал.2 от ЗПФ и чл.28, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната 

прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на община Ардино, приема бюджетна прогноза за 

периода 2021 – 2023 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за 

местни дейности на община Ардино. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА“ - 21  

==========  

Р Е Ш Е Н И Е   № 138 

I.  На основание чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл.37, ал. 3 от 

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности 

за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 

на община Ардино, Общински съвет – Ардино одобрява компенсирани промени между 

отделните обекти от поименния списък за капиталови разходи за 2020 година, а именно: 

№ 

 по 

ред 

Наименование на обекта  и  източник на финансиране 

 

БИЛО 

 

СТАВА 

 

I. 

 

 

Целева субсидия за капиталови разходи  

  1340900.00 1340900.00 

1 Реконструкция на път в с.Башево 37000.00 35706.27 

2 Реконструкция на път в с.Богатино 13000.00 12564.27 

3 Реконструкция на МП Ардино - кв.Къпина 20000.00 20219.63 

4 Реконструкция на МП Ардино - кв"Горичево" 10000.00 10091.39 

5 Реконструкция на МП Бял извор-мах.Гарване 12500.00 12036.24 

6 Реконструкция на МП Бял извор-мах.Чолаково 5000.00 5033.42 

7 Реконструкция на път в с.Голобрад 16000.00 16198.78 

8 Реконструкция на път в с.Гърбище 26000.00 26325.97 

9 Реконструкция на път в с.Долно Прахово 26000.00 26302.48 

10 Реконструкция на МП Жълтуша-Еньовче 27000.00 25992.96 

11 Реконструкция на МП Седларци-Жълтуша 40000.00 38504.57 

12 Реконструкция на път в с.Китница 17000.00 16405.26 
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13 Реконструкция на път в с.Кроячево 16000.00 16174.24 

14 Реконструкция на път в с.Любино 11000.00 11073.7 

15 Реконструкция на път в с.Правдолюб 30000.00 28927.5 

16 Реконструкция на път в с.Русалско 21000.00 20212.52 

17 Реконструкция на път в с.Светулка 13000.00 13132.81 

18 Реконструкция на път в с.Синчец 21000.00 20300.35 

19 Реконструкция на път в с.Стояново 10000.00 9697.45 

20 Реконструкция на път в с.Сухово 32000.00 32355.8 

21 Реконструкция на път в с.Търносливка 21000.00 20240.86 

22 Реконструкция на път в с.Чубрика 30000.00 30369.98 

23 Реконструкция на път в с.Ябълковец 31000.00 31364.22 

24 Реконструкция на път в с.Левци 12000.00 12136.75 

25 Реконструкция на път в с.Хромица 10000.00 10123.33 

26 Реконструкция на път в с.Червена скала 11000.00 10643.97 

27 Реконструкция на път в с.Теменуга 12000.00 14083.34 

28 Реконструкция на път в с.Дедино 12000.00 12147.91 

29 Реконструкция на път в с.Дядовци 13000.00 13132.81 

30 Реконструкция на път в с.Ахрянско 20000.00 20295.89 

31 Реконструкция на паркинг в двора на МБАЛ-Ардино 25000.00 26992.61 

32 Реконструкция на улици в, с.Бял извор 55000.00 53949.43 

33 Реконструкция на улица в кв. Диамандово, с.Бял извор 50000.00 49185.73 

34 Реконструкция на улица в, с.Горно Прахово 35000.00 35421.53 

35 Реконструкция на улица в, с.Млечино 35000.00 35370.97 

36 Реконструкция на улица в, с.Падина 25000.00 24956.65 

37 Реконструкция на улица в с.Главник 9000.00 8416.58 

38 Реконструкция на улица в, с.Седларци 21000.00 20296.71 

39 Основен ремонт на отводнителни шахти в гр.Ардино 15000.00 15421.8 

40 

Изграждане на гърбици на републиканска пътна мрежа в 

чертите на град Ардино и с.Бял извор 

20000.00 20000.00 

41 Изграждане на подпорна стена на главния път в с.Богатино 11760.05 11760.05 

42 Ремонт на обществена тоалетна в с.Млечино 17652.50 17652.5 

43 Ремонт на обществена тоалетна в гр.Ардино 31000.00 24820.94 

44 

Изграждане на подпорна стена в с.Боровица на пътя за мах. 

"Вражалци" 

7386.37 7328.29 

45 Изграждане на подпорна стена в с.Богатино 10000.00 8759.42 

46 Изграждане на подпорна стена в с.Горно Прахово 15000.00 0.00 

47 Изграждане на подпорна стена в с.Чернигово 20000.00 17627.9 

48 Изграждане на подпорна стена в с.Падина 30000.00 24765.94 

49 Изграждане на детска площадка в с.Горно Прахово 10000.00 11341.57 

50 Ремонт на спортна площадка в с.Горно Прахово 8000.00 15245.21 



51 Ремонт на спортна площадка в с.Млечино 5000.00 0.00 

52 Ремонт на спортна площадка в с.Падина 10000.00 7537.20 

53 Доставка на спортни уреди за парк "Нилюфер" 7000.00 7000.00 

54 Ремонт на стария пешеходен мост в с.Бял извор 10000.00 11999.24 

55 

Изграждане на беседка в местността "Трите чучура" 

гр.Ардино 

15000.00 0.00 

56 Ремонт на детски площадки в гр.Ардино 20000.00 6828.70 

57 

Изграждане на подпорна стена в междублоково простраство 

между бл."Осетия" и "Ела-2" 

10000.00 8112.08 

58 

Ремонт на канализацията за отпадни води в ДГ "Слънце", 

гр.Ардино 

16000.00 0.00 

59 Ремонт на речно корито на ул. "Тютюнева", .Ардино 10000.00 10069.13 

60 Водоснабдяване на с.Голобрад 5000.00 6598.80 

61 Водоснабдяване на с.Горно Прахово 20000.00 0.00 

62 

Водоснабдяване на мах. "Голица","Ослец"  и мах."Карабаш" 

в с.Млечино 

29000.00 31362.28 

63 Водоснабдяване на с.Светулка 20000.00 14980.01 

64 Водоснабдяване на с.Срънско 10000.00 10000.00 

65 Водоснабдяване на с.Търна 21000.00 28327.88 

66 Изграждане на резервоар за питейна вода в с.Търносливка 30000.00 20138.32 

67 Водоснабдяване на с.Боровица 5418.03 66005.04 

68 Ремонт на сградата на ДГ "Мир" в с.Бял извор 7500.00 8095.18 

69 Подмяна на котли в ДГ 34492.56 34492.56 

70 

Покриване на използваема тераса към кафене на автогара 

Ардино 

9190.49 7057.48 

71 

Изграждане на помещение за срещи под изграден навес в 

с.Башево 

10000.00 10248.84 

72 Ремонт на сградата на кметството в с.Брезен 10000.00 7021.79 

73 Рехабилитация и реконструкция на улица в с.Боровица 0.00 43916.97 

II. 

 

Постъпления от продажба на нефинансови активи 

и други местни приходи 

263534.00 

 

263534.00 

 

1 

Ремонт на фасадата на сградата на бивше училище в 

кв.Диамандово 

6617.56 6617.56 

2 Доставка на спортни уреди за спортна зала в с.Бял извор 5000.00 5000.00 

3 Изграждане на детска площадка в кв. "Любовна чешма" 10802.87 10802.87 

4 

Ремонт на сградата на читалището в кв.Диамандово, с.Бял 

извор 

20000.00 20061.07 

5 Ремонт на спортна площадка в кв.Диамандово 30000.00 42560.65 

6 Ремонт на християнското гробище в гр.Ардино 7000.00 7148.40 

7 Ремонт на църква "Св.Архангел Михаил" 6889.84 6889.84 

8 Ремонт на обреден дом в с.Башево 23220.64 23220.64 

9 Ремонт на обреден дом в с.Бистроглед 15000.00 15044.03 



10 

 Ремонт на обреден дом в с.Рибарци 

7000.00 7000.00 

11 

 Ремонт на обреден дом в гр. Ардино 

20000.00 6702.60 

12 

 

Водоснабдяване на с.Боровица- Стар читак, Горен Мировец 

и център 

45000.00 0.00 

13 

Извършване на сондаж за вода и полагане на тръби в 

с.Синчец 

22000.00 0.00 

14 

Изграждане на водостоци и канавки на ул. "Перелик" и 

Кабакчълар 

15000.00 10262.09 

15 Сондаж за вода на стадион "Юнак" 20000.00 0.00 

16 ППР  10003.09 37832.70 

17 

Закупупане на машини, съоръжения и оборудване - 

параструйка 

0.00 5329.99 

18 Реконструкция на улица „Тютюнева“ гр. Ардино 0.00 17061.56 

 

III. 

 

 

Преходен остатък от капиталови разходи  156033.73 

 

156033.73 

 

1 Раазширяване на градски парк "Нилюфер" 8000.00 8000.00 

2 Водоснабдяване на с.Боровица 3102.93 3102.93 

3 Реконструкция на улица в с. Чернигово 5070.10 5001.69 

4 

Основен ремонт на обществени сгради, собственост на 

община Ардино  27570.20 27570.20 

5 Изграждане на подпорна стена в с.Горно Прахово 28726.32 28726.32 

6 Изграждане на подпорна стена в с.Искра 9157.90 9157.90 

7 Реконструкция на ул. "Изгрев", ул. "Преспа" 74406.28 74474.69 

 

IV. 

 

 

Целеви трансфери 1110625.00 

 

1110625.00 

 

1 

Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на 

територията на община Ардино  650000.00 650000.00 

1.1 Реконструкция на улична мрежа в гр.Ардино 425000.00 399673.43 

1.2 Реконструкция на улица в с.Брезен 23000.00 21591.95 

1.3 Реконструкция на улица в с.Боровица 70000.00 66439.97 

1.4 Реконструкция на улица в, с.Ленище 22000.00 20457.24 

1.5 

Асфалтови кърпежи на улична мрежа на територията на 

община Ардино 110000.00 141837.41 

2 

Основен ремонт на обществени сгради, собственост на 

община Ардино  250000.00 250000.00 

2.1 Ремонт на сградата на кметство с.Гърбище 25000.00 24886.55 

2.2 Ремонт на общинска сграда в с.Долно Прахово 35000.00 40855.56 

2.3 Ремонт на сградата на читалището в с.Падина 50000.00 41971.91 

2.4 Ремонт на сградата на кметство с.Седларци 20000.00 22601.46 

2.5 Ремонт на сградата на кметство с.Синчец 15000.00 15130.75 

2.6 Ремонт на сградата на кметство с.Млечино 30000.00 38351.39 



2.7 Ремонт на сградата на кметство с.Правдолюб 15000.00 10756.06 

2.8 Ремонт на покрива на общински музей гр.Ардино 35000.00 40562.10 

2.9 Ремонт на сградата на общинска администрация гр.Ардино 25000.00 14884.22 

3 

Укрепване на скат и заздравяване на сграда в мах. "Звезда", 

с.Гърбище 58097.00 58097.00 

4 Изграждане на мост на р.Коджадере на път към с.Хромица 152528.00 152528.00 

 

V. 

 

От преходен остатък в делегирани от държавата 

дейности 

25000.00 

 

 

25000.00 

 

 

1 Закупуване на компютри, обзавеждане и оборудване 25000.00 25000.00 

VI. 

 

 

От преходен остатък от средствата за зимно поддържане 

и снегопочистване 120000.00 154320.00 

1 Закупуване на снегопочистваща техника 120000.00 154320.00 

VII. 

 

 

Програма за развитие на селските  райони 

 6921621.00 6921621.00 

1 Реконструкция на водопроводна мрежа на с.Бял извор 3040675.00 3040675.00 

2 Реконструкция на водопроводна мрежа на с.Брезен 1256673.00 1256673.00 

3 Реконструкция на водопроводна мрежа на с.Ябълковец 560888.00 560888.00 

4 

Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ 

"Васил Левски" гр.Ардино 865318.00 865318.00 

5 

Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна 

инфраструктура на територията на община Ардино 87693.00 87693.00 

6 

Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови 

и съществуващи улици и тротоари, и съоръжения и 

принадлежностите към тях в гр.Ардино 1110374.00 1110374.00 

  ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 9937713.73 9972033.73 

 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА“ - 21  

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 139 
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 № BG06RDNP001-7.002-0007-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 „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Васил 

Левски” – град 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, Общински 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  

92 863,83 лв. (словом деветстотин и две хиляди, осемстотин шестдесет и три лв. и 83 ст.) 



за обезпечаване на 100 % от размера на финансиране на разходи за ДДС върху заявения 

размер на авансово плащане (464 319,16 лв.) по договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-7.002-0007-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 „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Васил Левски” – 

град 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 № BG06RDNP001-7.002-0007-C01 от 

08.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА“ - 24  

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 140 

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 № BG06RDNP001-7.002-0007-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 „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Васил 

Левски” – град 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, Общински 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  

464 319,16 лв. (словом четиристотин шестдесет и четири хиляди, триста и деветнадесет лв. и 

16 ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.002-0007-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 „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ 

„Васил Левски” – град 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 № BG06RDNP001-7.002-0007-C01 от 

08.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА“ - 24  

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 141 

 Общински съвет – Ардино приема допълнение към разписание на 

специализираните ученически автобусни линии на територията на община Ардино за 

учебната 2020/2021 година, със следните линии: 

- с. Русалско - с.Боровица; 

- с.Дедино – с.Боровица; 

- с.Кьосево –с.Боровица. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА“ - 24  

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 142 

 



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

с чл.35, ал.4, т.1 от Закона за общинската собственост упълномощава кмета на община 

Ардино да придобие, чрез покупко-продажба от община Мадан, движима вещ – 

вакуумна мотометачна машина  Burcher CityCat 2020, необходима за нуждите на 

общината. 

II.Общински съвет – Ардино разрешава изразходването на сумата от 33 030.00 

лева за закупуване на вакуумна мотометачна машина  Burcher CityCat 2020, които са 

възстановени средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъците, съгласно 

Решение № 11 от 18.08.2020 г. на Мишнистерството на околната среда и водите, 

Регионална инспекция – Хасково. 

III. Възлага на кмета на Община Ардино да извърши последващите, съгласно 

Закона действия. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА“ - 24  

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И Е   № 143 

І. Общински съвет – град Ардино открива процедура за провеждане на търгове с 

явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади, 

след разпределението с протокола по чл.37и, ал.6 ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 

година. 

II.За първоначална тръжна наемна цена се приемат годишните наемни цени за 

индивидуално ползване за декар, приети с Решение №58 от 19.03.2020 г. на Общински 

съвет – град Ардино, както следва: 

- Ливада – 16.30 лв./дка;                             

- Пасище, мера – 6.20 лв./дка. 

ІIІ. Общински съвет – град Ардино, на основание чл.13 от НСУРЗЗОПФ, 

упълномощава Кмета на Общината да организира подготовката и провеждането на 

търговете и да сключи договорите за наем със спечелилите търговете участници. 

Договорите се сключват за една стопанска година – стопанската 2020/2021 година. 

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „ЗА“ - 24  

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 144 

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

и местната администрация, Общински съвет – Ардино прехвърля щатовете на 

медицинските сестри /4 броя/, обслужващи яслените групи в ДГ „Слънце“ гр.Ардино от 

Раздел „А“, „Други дейности по здравеопазването“ от одобрената структура на 

Общинска администрация – Ардино, приета с Решение № 23/18.12.2019 г. на Общински 

съвет – Ардино /изм.с Решение № 64 на Общински съвет – Ардино от 19.03.2020 г., изм. 

и доп.с Решение № 71 на Общински съвет – Ардино от 28.04.2020 г./ в щата на ДГ 

„Слънце“ гр.Ардино. 

 2.Щатовете на медицинските сестри в детските градини и училищата се запазват в 

досегашния Раздел „А“, „Други дейности по здравеопазването“ от одобрената структура 

на Общинска администрация – Ардино. 

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

==========  

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик: Н.Зюлкерова      /С.Байрям/ 

 

 
 

 


