
  
 

ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 14 

 ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 

НА 27.11.2020 ГОДИНА 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 161 

Общински съвет – Ардино отменя Решение №151 от 29.10.2020 г. по Протокол 

№13/29.10.2020 г. на Общински съвет – Ардино, с което е на основание чл.21, ал.1 т.7 от 

ЗМСМА, във връзка с чл.66 и чл.67 от ЗМДТ и чл.22 от Наредбата на Общинския съвет за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Ардино, Общински съвет – Ардино е одобрена план-сметката за необходимите 

приходи и разходи за услугите по  сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на 

битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територии за обществено 

ползване за 2021 г.   и е определен размерът на таксата за битови отпадъци за 

населените места на територията на община Ардино през 2021 г. 

Общински съвет – Ардино възлага на председателя на Общински съвет – Ардино 

да подаде молба до Административен съд – Кърджали, с която да уведоми съда за 

приетото по т.1 решение и поиска прекратяване на адм. дело № 336/2020 г. по описа на 

АС – Кърджали. 

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „ЗА“ - 27  

========== 

Р Е Ш Е Н И Е   № 162 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, 

Общинският съвет на Община Ардино реши: 

 1. За насроченото Общо събрание на 15 декември (вторник) 2020 г. от 13:30 часа 

на „Асоциацията по ВиК – Кърджали на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ 

ООД – гр. Кърджали дава мандат представителят на Община Ардино Наско Кичуков - 

Зам. Кмет на Община Ардино, да вземе участие в Общо събрание.  

По точка 1 от дневния ред на предстоящото заседание дава право на 

представителя на Община Ардино да изрази становище и да гласува по 

целесъобразност, и винаги в полза на Община Ардино при приемане на годишния отчет 
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за дейността на Асоциацията за 2019 г., в изпълнение на чл.198в, ал.4, т.10 от ЗВ и чл.9. 

ал.2 от ПОДАВиК; 

По точка 2 от предстоящото заседание дава право на представителя на Община 

Ардино да изрази становище и да гласува по целесъобразност, и винаги в полза на 

Община Ардино при приемане на отчета за изпълнение на бюджета  на Асоциацията за 

2019 г., в съответствие с чл.9, ал.2 от ПОДАВиК.; 

По точка 3 от предстоящото заседание дава право на представителя на Община 

Ардино да изрази становище и да гласува по целесъобразност, и винаги в полза на 

Община Ардино при приемане на бюджета на Асоциацията за 2020 г., съгласно чл.198в, 

ал.4, т.9 от ЗВ и чл.21, ал.1, във вр. с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК; 

По точка 4 от предстоящото заседание дава право на представителя на Община 

Ардино да изрази становище и да гласува по целесъобразност, и винаги в полза на 

Община Ардино при приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на 

държавата в бюджета на Асоциацията за 2021 година да бъде 20 000/двадесет хиляди/ 

лева; 

По точка 5 от предстоящото заседание дава право на представителя на Община 

Ардино да изрази становище и да гласува по целесъобразност, и винаги в полза на 

Община Ардино при приемане на подробна инвестиционна програма за 2020 г на 

„ВиК“ООД-гр.Кърджали; 

По точка 6-Други от предстоящото заседание дава право на представителя на 

Община Ардино да изрази становище и да гласува по целесъобразност, и винаги в полза 

на Община Ардино. 

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „ЗА“ – 27   

==========  

Р Е Ш Е Н И Е   № 163 

На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-01-

677/25.11.2020 година на Министъра на здравеопазването, Общински съвет-Ардино 

реши: 

I.Освобождава от наемни задължения, за периода от 01.12.2020 година до 

отмяната на забранителните мерки, наематели на общ. нежилищни помещения и 

терени, както следва: 

 

1.Помещение №1, общински пазар-Ардино – бистро – месечен наем 116.35лв. 

2.Помещение в СУ „В. Левски” - бюфет за закуски – месечен наем – 111.26 лв. 

3.Помещение в сградата на ОбА-Ардино –кафе-бар – месечен наем – 318.26 лв. 



4.Помещения  в сградата на бивша ПГ ”Хр. Смирненски”- сватбен салон – месечен наем 

– 250.00лв. 

5. Общински терен -/кафе-аперитив/ гр.Ардино ул. ”Б. брези” – месечен наем – 64.80лв. 

6. Общински терен -/лятна градина към търг. обект бистро „Централ“/ гр.Ардино 

ул.”Родопи” – месечен наем – 32.40лв. 

7. Общински терен -/Лятна градина към търг.обект, гостилница „Плаза“/ гр.Ардино 

ул.”Родопи” – месечен наем – 28.80лв. 

8. Общински терен -/лятна градина към търг.обект кафе-сладкарница „Арда/ 

гр.Ардино ул.”Родопи” – месечен наем – 32.40лв. 

9. Общински терен -/лятна градина към търг.обект - кафене-скара/ гр.Ардино ул. 

”Търговска” – месечен наем – 30.00лв. 

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „ЗА“ - 27  

==========  

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик: С.Дурхан     /С.Байрям/ 

 

 

 

 


