
  
 

ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 16 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ НА 

29.12.2020 ГОДИНА 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 179 

I.  На основание чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл.37, ал. 1 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 извършва следните промени в актуализирания план на бюджета на 

община Ардино за 2020 година: 

 

ПРИХОДИ БИЛО СТАВА 

I. Местни дейности   

1. Имуществени и др.местни данъци   

- от данък върху недвижими имоти 135000 140000 

- от данък върху превозните средства 425000 455000 

- данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден 

начин 

55000 70000 

РАЗХОДИ БИЛО СТАВА 

I. Местни дейности   

1. Държавни и общински служби и дейности по изборите 0 15023 

2. Общински съвети 140000 159977 

3. Водоснабдяване и канализация 25000 30000 

4. Осветление на улици и площади 100000 115000 

5. Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие 

0 2000 

6. Други дейности по опазване на околната среда 547194 540194 

 Дава съгласие неусвоените средства в края на годината в делегираните от държавата 

дейности (след разплащане на наличните задължения и при условие, че в същите дейности няма 

неразплатени задължения), представляващи преходен остатък за 2020г., при необходимост да 

бъдат предоставени под формата на временен безлихвен заем за финансиране на разходи в 

местните дейности. 

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

факс 45 68; е-mail:obs_ardino@abv.bg 



 Възлага на кмета на общината да отрази направените корекции по бюджета на общината 

за 2020г. по съответните функции, дейности и параграфи от ЕБК за 2020г. 

 

II.  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 35706.27 35706.27 

2 Реконструкция на път в с.Богатино 12564.27 12564.27 

3 Реконструкция на МП Ардино - кв.Къпина 20219.63 18049.55 

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

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

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

7 Реконструкция на път в с.Голобрад 16198.78 16198.78 

8 Реконструкция на път в с.Гърбище 26325.97 26325.97 

9 Реконструкция на път в с.Долно Прахово 26302.48 26302.48 

10 Реконструкция на МП Жълтуша-Еньовче 25992.96 25992.96 

11 Реконструкция на МП Седларци-Жълтуша 38504.57 38504.57 

12 Реконструкция на път в с.Китница 16405.26 16405.26 

13 Реконструкция на път в с.Кроячево 16174.24 16174.24 

14 Реконструкция на път в с.Любино 11073.7 11073.7 

15 Реконструкция на път в с.Правдолюб 28927.5 28927.5 

16 Реконструкция на път в с.Русалско 20212.52 20212.52 

17 Реконструкция на път в с.Светулка 13132.81 12771.13 



18 Реконструкция на път в с.Синчец 20300.35 20300.35 

19 Реконструкция на път в с.Стояново 9697.45 8936.86 

20 Реконструкция на път в с.Сухово 32355.8 32355.8 

21 Реконструкция на път в с.Търносливка 20240.86 20240.86 

22 Реконструкция на път в с.Чубрика 30369.98 30369.98 

23 Реконструкция на път в с.Ябълковец 31364.22 31364.22 

24 Реконструкция на път в с.Левци 12136.75 12136.75 

25 Реконструкция на път в с.Хромица 10123.33 10123.33 

26 Реконструкция на път в с.Червена скала 10643.97 10643.97 

27 Реконструкция на път в с.Теменуга 14083.34 14083.34 

28 Реконструкция на път в с.Дедино 12147.91 12147.91 

29 Реконструкция на път в с.Дядовци 13132.81 13132.81 

30 Реконструкция на път в с.Ахрянско 20295.89 19861.88 

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

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

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

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

35 Реконструкция на улица в, с.Млечино 35370.97 32756.67 

36 Реконструкция на улица в, с.Падина 24956.65 24956.65 

37 Реконструкция на улица в с.Главник 8416.58 8416.58 

38 Реконструкция на улица в, с.Седларци 20296.71 20296.71 

39 

Направа и повдигане на линейни отводнителни решетки и 

дъждовна канализация на ул. „Бели брези“, гр. Ардино и 

полагане на тръби ф-200-300-400мм“ 

15421.80 15421.80 

40 

Изграждане на гърбици на републиканска пътна мрежа в чертите 

на град Ардино и с.Бял извор 

20000.00 0.00 

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

42 Ремонт на обществена тоалетна в с.Млечино 17652.5 17652.5 

43 Ремонт на обществена тоалетна в гр.Ардино 24820.94 24820.94 

44 

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

"Вражалци" 

7328.29 7328.29 



45 Изграждане на подпорна стена в с.Богатино 8759.42 8759.42 

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

47 Изграждане на подпорна стена в с.Чернигово 17627.9 17627.9 

48 Изграждане на подпорна стена в с.Падина 24765.94 24765.94 

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

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

51 Ремонт на спортна площадка в с.Падина 7537.20 7537.20 

52 Доставка на спортни уреди за парк "Нилюфер" 7000.00 0.00 

53 Ремонт на стария пешеходен мост в с.Бял извор 11999.24 11996.40 

54 Ремонт на детски площадки в гр.Ардино 6828.70 6828.70 

55 

Изграждане на подпорна стена в междублоково простраство 

между бл."Осетия" и "Ела-2" 

8112.08 8112.08 

56 Ремонт на речно корито на ул. "Тютюнева", .Ардино 10069.13 10069.13 

57 Водоснабдяване на с.Голобрад 6598.80 6598.80 

58 

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

с.Млечино 

31362.28 28740.96 

59 Водоснабдяване на с.Светулка 14980.01 14976.61 

60 Водоснабдяване на с.Срънско 10000.00 10000.00 

61 Водоснабдяване на с.Търна 28327.88 28313.52 

62 Изграждане на резервоар за питейна вода в с.Търносливка 20138.32 19117.41 

63 Водоснабдяване на с.Боровица 66005.04 65988.82 

64 Ремонт на сградата на ДГ "Мир" в с.Бял извор 8095.18 8095.19 

65 Подмяна на котли в ДГ 34492.56 34492.56 

66 

Покриване на използваема тераса към кафене на автогара 

Ардино 

7057.48 7057.48 

67 

Изграждане на помещение за срещи под изграден навес в 

с.Башево 

10248.84 10248.84 

68 Ремонт на сградата на кметството в с.Брезен 7021.79 7021.78 

69 Рехабилитация и реконструкция на улица в с.Боровица 43916.97 43613.82 

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

71 Реконструкция на улица в с.Бистроглед 0.00 13193.17 



72 Реконструкция на улица в с.Срънско 0.00 7068.13 

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 20061.07 19360.52 

5 Ремонт на спортна площадка в кв.Диамандово 42560.65 42560.65 

6 Ремонт на християнското гробище в гр.Ардино 7148.40 7952.04 

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 15044.03 15044.03 

 

10 Ремонт на обреден дом в с.Рибарци 

7000.00 7123.53 

 

11 Ремонт на обреден дом в гр. Ардино 

6702.60 6702.60 

12 

 

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

Кабакчълар 

10262.09 10262.09 

13 Извършване на сондаж за вода и полагане на тръби в с.Синчец 22000.00 22000.00 

14 Сондаж за вода на стадион "Юнак" 20000.00 20000.00 

15 ППР  37832.70 51349.45 

16 Закупупане на машини, съоръжения и оборудване - параструйка 5329.99 5329.99 

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

18 Реконструкция на улица в с.Срънско 0.00 3318.19 

 

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 5001.69 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" 74474.69 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 399673.43 399663.97 

1.2 Реконструкция на улица в с.Брезен 21591.95 17768.38 

1.3 Реконструкция на улица в с.Боровица 66439.97 60713.89 

1.4 Реконструкция на улица в, с.Ленище 20457.24 20457.24 

1.5 

Асфалтови кърпежи на улична мрежа на територията на община 

Ардино 141837.41 108051.82 

1.6 Реконструкция на улична мрежа в гр.Ардино 0.00 43344.70 

2 

Основен ремонт на обществени сгради, собственост на община 

Ардино  250000.00 250000.00 

2.1 Ремонт на сградата на кметство с.Гърбище 24886.55 24886.55 

2.2 Ремонт на общинска сграда в с.Долно Прахово 40855.56 40855.51 

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

2.4 Ремонт на сградата на кметство с.Седларци 22601.46 22601.46 

2.5 Ремонт на сградата на кметство с.Синчец 15130.75 15120.50 

2.6 Ремонт на сградата на кметство с.Млечино 38351.39 38351.39 

2.7 Ремонт на сградата на кметство с.Правдолюб 10756.06 10697.02 

2.8 Ремонт на покрива на общински музей гр.Ардино 40562.10 40482.04 

2.9 Ремонт на сградата на общинска администрация гр.Ардино 14884.22 15033.58 

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 
154300.00 154320.00 

1 Закупуване на снегопочистваща техника 154300.00 154320.00 

VII. 

 

Възстановени отчисления по ЗУО 

 0.00 33030.00 

1. Закупуване на вакуумна мотометачна машина 0.00 33030.00 

VIII. 

 

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 9972033.73 10005063.73 

 

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „ЗА“ - 25 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 180 

І. Одобрява план-сметката за необходимите приходи и разходи за услугите по  събиране 

и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране; 

третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации /депа/ и поддържане на чистотата 

на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в 

общината за 2021 г., съгласно Приложение №1. 



ІІ.  Определя такса за битови отпадъци, дължима през 2021 година, както следва: 

За недвижими имоти на територията на община Ардино по видове услуги. 

ВИД УСЛУГА 

Когато не може да се установи вида и броя използвани 

съдове - на база данъчна оценка на имотите 

При подадена декларация по чл.24 

от Наредбата на ОбС за вид и брой 

съдове за нежилищни имоти на 

предприятия и граждани 

Жилищни имоти 

на всички в: 

Нежилищни 

имоти на 

граждани и на 

болницата в: 

Нежилищни 

имоти на 

предприятия и на 

общината в: 

1 бр. кофа       

120 л.        

240 л. 

1 бр. 

контейнер 

тип  

"Бобър" 

1 бр. 

контейнер          

4 куб. м. 

Общината 

гр. 

Ардино Общината 

гр. 

Ардино Общината 

гр. 

Ардино 

I - ва услуга 

Събиране и 

транспортиране 

на битови 

отпадъци до 

съоражения и 

инсталации за 

тяхното 

третиране 

3,5           

на 1000 

1,5 на 

1000 

4,5 на 

1000 

2,5 на 

1000 

6,0 на 

1000 

6,0 на 

1000 

240 лв. /за 

120 л./ 

360 лв./за 

240 л./ 

600 лв. 1 200 лв. 

II - ра услуга 

Третиране на 

ТБО в депа и 

други 

съоражения 

1,5 на 

1000 

1,5 на 

1000 

2,0 на 

1000 

1,5 на 

1000 

1,5 на 

1000 

1,5 на 

1000 

1,5 на 1000 върху по-високата от 

данъчната оценка или отчетна 

стойност на имота 

III - та услуга 

Поддържане 

чистотата на 

териториите за 

обществено 

ползване 

4,0 на 

1000 

1,5 на 

1000 

4,5 на 

1000 

3,0 на 

1000 

5,5 на 

1000 

5,5 на 

1000 

5,5 на 1000 върху по-високата от 

данъчната оценка или отчетна 

стойност на имота 

ОБЩО: 

9,0 на 

1000 

4,5 на 

1000 

11,0 на 

1000 

7,0 на 

1000 

13,0 на 

1000 

13,0 на 

1000   

 

             1.2. За жилищни имоти на граждани и предприятия в населените места без 

организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци  се събира годишна такса за ТБО 

в размер, както следва: 

 1.2.1. Такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 

инсталации за тяхното третиране – 0 на хиляда върху данъчната оценка на имота. 

 1.2.2. Такса за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации 

/депа/ – 1.5 на хиляда върху данъчната оценка на имота.  



 1.2.3. Такса за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване – 

4,0 на хиляда от данъчната оценка на имота, а в гр. Ардино – 1,5 на хиляда. 

 1.3. За нежилищни имоти на граждани и болницата в населените места без 

организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци се събира годишна такса за ТБО 

в размер, както следва: 

 1.3.1. Такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци – 0 на хиляда върху 

данъчната оценка на имота. 

 1.3.2. Такса за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации 

/депа/– 2,0 на хиляда върху данъчната оценка на имота, а в гр.Ардино 1,5 на хиляда.  

 1.3.3. Такса за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване – 

4,5 на хиляда върху данъчната оценка на имота, а в гр.Ардино – 3,0 на хиляда. 

 1.4.  За нежилищни имоти на предприятия и на общината в населените места без 

организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци се събира годишна такса за ТБО 

в размер, както следва: 

 1.4.1. Такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци – 0 на хиляда върху 

данъчната оценка на имота.  

 1.4.2. Такса за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации 

/депа/– 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на имота, а тя е по-високата между отчетната им 

стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ. 

 1.4.3. Такса за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване – 

5,5 на хиляда върху данъчната оценка на имота, а тя е по-високата между отчетната им стойност 

и данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ.  

            1.5. За нежилищните имоти на училищата в общината се събира годишна такса за 

ТБО в размер на 10 лв. годишно за брой ученик плюс персонал, разпределени както следва: 

 1.5.1. Такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци – 5.00 лв. 

 1.5.2. Такса за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации 

/депа/– 1.0 лв. 

 1.5.3. Такса за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване – 

4.00 лв.  

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „ЗА“ - 22 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 181 

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

администрация във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу 

Противообществените прояви на малолетните и непълнолетните приема отчета на Местната 

комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 



Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „ЗА“ - 28 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 182 

І.Общински съвет – град Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с 

чл.23, ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в 

община Ардино, разрешава сключените срочни договори за отдаване под наем на общински 

терени, върху които има поставени павилиони и други преместваеми съоръжения да бъдат 

удължени за срок от една година, считано от 01.01.2021г.до 31.12.2021г., както следва: 

1. Селим Кемалов Местанов /терен, 30.00 кв.м., находящ се на ул.”Бели Брези”, 

предназначение: монтиран павилион /фризьорски услуги/, месечна наемна цена: 45.00 лв., без 

ДДС. 

2. Златка Димитрова Димитрова /терен, 30.00 кв.м., находящ се  на ул.”Бели брези”, 

предназначение: монтиран павилион /магазин плод-зеленчук/, месечна наемна цена :45.00 лв., 

без ДДС.  

ІІ. Общински съвет – Ардино упълномощава кмета на общината да сключи съответните 

Анекси. 

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „ЗА“ - 28 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 183 

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 Договор за наем на 

общинско нежилищно помещение за срок от една /1/ година, на наемател, както следва:  

- Договор №4/03.01.2018год. за наем на общинско нежилищно помещение – Търговско 

помещение №8, находящ се на първи етаж в сградата на Общинска автогара - Ардино, част от 

имот частна общинска собственост /Акт №1074 от 30.05.2012г./, с площ 17.50кв.м., с наемател 

Евгени Владимирович Смирнов, с предназначение: за развиване на търговска дейност, месечна 

наемна цена: 69.99/шестдесет и девет лева и деветдесет и девет стотинки, с ДДС, считано от 

01.01.2021г. до 31.12.2021 година. 

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

към договорите за наем. 

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „ЗА“ - 28 

==========  
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 184 

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

чл.8 от Глава втора на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от 

общинския поземлен фонд в Община Ардино, открива процедура за провеждане на търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на земя от Общински поземлен фонд на Община Ардино, за 

срок от 10/десет/ години, за ползване по предназначение, както следва:   



Поземлен имот 07747.11.595, област Кърджали, община Ардино, с. Бял извор, м. ЧОРАЛ, 

вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 12412 кв. 

м, стар номер 011595, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-223/ 29.01.2018 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, първоначална годишна наемна цена 269.32 лв. 

II. Общински съвет – град Ардино, на основание чл.13, НСУЗЗОПФ в Община Ардино, 

упълномощава Кмета на Общината да организира подготовката и провеждането на търга и да 

сключи договор за наем със спечелилия търга участник. 

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „ЗА“ - 28 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 185 

1.На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Ардино приема решение 

община Ардино да кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

2.Упълномощава кмета на община Ардино да организира дейностите по изготвянето и 

внасянето на проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-

6.002 „Патронажна грижа+“. 

3.Предоставянето на мобилните интегрирани здравно-социални услуги да се извършва 

чрез създадения с Решение №94 от 09.05.2012 год. На Общински съвет – Ардино „Център за 

услуги в домашна среда“. 

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „ЗА“ - 28 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 186 

1.На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Ардино приема решение община Ардино да разкрие социалната услуга „Асистентска подкрепа“, 

считано от 01.01.2021 г., която ще се предоставя чрез създадения  с Решение №94 от 09.05.2012 

година на Общински съвет – Ардино „Център за услуги в домашна среда“. 

 2.Определя организацията и управлението на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ 

като социална услуга, делегирана от държавата дейност. 

 3.Упълномощава кмета на община Ардино да утвърди правилата, процедурите и 

образците на документи във връзка с предоставянето на услугата и предоставянето на контрола 

и мониторинга. 

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „ЗА“ - 28 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 187 

 Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.2 от  Закона за местното 

самоуправление и местната администрация одобрява предложените промени от Кмета на 



Общината в общата численост и структура на общинска администрация Ардино и дейностите 

към нея, съгласно приложение №1, представляващо неразделна част от решението. 

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „ЗА“ - 27 

==========  

 

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик:Н.Зюлкерова      /С.Байрям/ 

 


