
  
 

ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 21  

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ, НА 20.12.2017 ГОДИНА 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 332 

 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 2017 година, а именно: 

 1. Актуализира плана на приходите за местни дейности, както следва: 

 - в частта на данъчните приходи от 441 000 лв. на 476 000лв. 

 - в частта на неданъчните приходи от 1 129 000лв. на 1 229 600лв.  

 Завишението е във връзка с преизпълнението на първоначалния план по бюджета от 

данък върху превозните средства и данък върху недвижимите имоти, а в частта на неданъчните 

приходи – приходите от такси за технически услуги, приходите от други общински такси, други 

неданъчни приходи и приходите от продажба на нефинансови активи. 

 2. Актуализира плана на разходите за местни дейности, както следва: 

 - за дофинансиране в дейност «Програми за временна заетост» – от  20 000 лв.  на 

173000 лв.; 

 -за дофинансиране за трудови разходи във функция «Здравеопазване» – от  0 лв.  на 

10600 лв.; 

 - за трудови разходи в дейност «Общинска администрация»    от  110 000 лв.  на  39 000 

лв.; 

 - за издръжка във функция «Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда» - от  266 120 лв.   на 300 120 лв.,  

 - за издръжка във функция  «Почивно дело, култура, религиозни дейности» - от 27 000 

лв. на 36 000 лв. 

 3. 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 2017г., да бъдат предоставени 

под формата на временен безлихвен заем за финасиране на разходи в местните дейности. 

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

общината за 2017г. по съответните функции, дейности и параграфи от ЕБК за 2017г. 

 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 2017 година, а именно: 

 

№ 
 по 
ред 

Наименование на обекта  и 
 източник на финансиране БИЛО СТАВА 

I. 
 

 
Целева субсидия за капиталови разходи  
  1006200.00 1006200.00 

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

факс 45 68; е-mail:obs_ardino@abv.bg 



1 МП Ардино - кв. "Пеперудите"  20000.00 19904.99 

2 МП Ардино – кв. "Горичево" 30000.00 29623.7 

3 МП Ардино - кв. "Веселиново" 30000.00 29629.74 

4 МП Ардино - кв. "Бостанджиите"  15000.00 14904.05 

5 МП Ардино - кв. "Любовна чешма" 20000.00 19800.92 

6 
МП Ардино-мах. "Данаджълар"-мах."Касаплар" 

 25000.00 24657.34 

7 МП Правдолюб - мах. "Монгашлар" 15000.00 14904.05 

8 МП Търносливка - мах."Корумахала" 20000.00 19859.98 

9 МП Голобрад - Рибарци  30000.00 29629.74 

10 МП Брезен - мах. "Коджабашлар"  20000.00 19904.99 

11 МП Башево - Баковица 45000.00 44452.72 

12 МП Млечино - мах.Бранево - Ослец 30000.00 29180.72 

13 
МП Богатино - мах. Скритна 

25000.00 23672.57 

14 МП мах.Шивачево - мах. Чолаклар 35000.00 34815.37 

15 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с.Горно 
Прахово 30000.00 29629.74 

16 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в 
с.Хромица 25000.00 23635.54 

17 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в 
с.Светулка 20000.00 19891.34 

18 
Реконструкция и рехабилитация на ул. "Филю Запрянов", 
гр.Ардино 20000.00 19891.45 

19 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с.Бял 
извор 25000.00 24819.48 

20 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в кв. 
Диамандово, с.Бял извор 20000.00 19901.38 

21 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в мах. 
Гарване, с.Бял извор 20000.00 19891.45 

22 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в 
с.Китница 20000.00 19875.5 

23 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в 
с.Чубрика 25000.00 23672.57 

24 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в 
с.Синчец  25000.00 23577.34 

25 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в 
с.Еньовче  25000.00 22300.21 

26 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в 
с.Седларци  13000.00 12916.99 

27 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в 
с.Срънско 8500.00 7498.15 

28 Изграждане на подпорна стена на ул. "Мусала", гр.Ардино 20000.00 19707.07 

29 Изграждане на подпорна стена в с.Падина 14000.00 9809.37 

30 Изграждане на беседка в с.Родопско 10000.00 10000.00 

31 Раазширяване на градски парк "Нилюфер"  8000.00  8000.00 

32 Водоснабдяване на с.Боровица 30000.00 27555.33 

33 Водоснабдяване на с.Бистроглед 15000.00 15000.00 



34 Водоснабдяване на с.Родопско, Ахрянско и Търносливка 44600.00 44600.00 

35 
Изграждане на канализация на ул. "Самара", ул. "Орлови 
скали", кв. "Любовна чешма" и кв. "Хармана" в гр.Ардино  125400.00 0.00 

36 Изграждане на канализация на ул."Самара" 
0.00 

40085.23 

37 Изграждане на канализация на ул. "Орлови скали" 0.00 81633.04 

38 Изграждане на канализация на ул. "Тютюнева" 0.00 2859.67 

39 
Основен ремонт на канализационни шахти в гр.Ардино 

10000.00 9974.53 

40 Подмяна на частичен водопровод в с.Падина 7000.00 7000.00 

41 Изграждане на частична канализация в с.Жълтуша 21000.00 21000.00 

42 
Ремонт на физкултурен салон при ПГ "Хр.Смирненски", 
гр.Ардино 30000.00 39892.41 

43 
Ремонт на сградата на км.Русалско 

25000.00 24007.28 

44 ППР 9700.00 22634.05 

II. 
 
 

 
Постъпления от продажба на  
нефинансови активи 
 

400000.00 
 

400000.00 
 

1 Изграждане на "Дом на покойника" в с.Мусево 20000.00 23185.61 

2 Съфинансиране на проекти 38659.00 56036.08 

3 
Реконструкция и рехабилитация на ул. "Алеко 
Константинов", гр.Ардино 27000.00 28936.71 

4 
Водоснабдяване на група населени места - Долно Прахово, 
Чернигово и Търна 50000.00 0.00 

5 Водоснабдяване на с.Долно Прахово  0.00 21887.35 

6 Водоснабдяване на с.Чернигово 0.00 30070.50 

7 Закупуване на водна помпа за с.Дедино 7500.00 1920.00 

8 Ремонт на сградата на км.Седларци 7000.00 8544.14 

9 Ремонт на сградата на км.Сухово 20000.00 16317.96 

10 
Ремонт на обществени сгради в селата Гърбище, Синчец, 
Чубрика и Ябълковец 

33000.00 
35494.43 

11 ППР 79814.00 45597.94 

12 Водоснабдяване на с.Родопско, Ахрянско и Търносливка 65569.80 66610.50 

13 
Изграждане на калдъръм и ремонт на беседка при Дяволски 
мост 51457.20 

51454.78 

14 Изграждане на автогара гр.Ардино 0.00 13944.00 

 
III. 

 

 
От преходен остатък в делегирани от държавата 
дейности 

56800.00 
 

38400.00 
 

1 
Закупуване на специализиран автомобил за работа при 
зимни условия и бедствени ситуации 

41800.00 16800.00 

2 
Ремонт на отоплителните инсталации в социалните 
заведения  

5000.00 5000.00 

3 
Закупуване на компютри, оборудване и обзавеждане за 
нуждите на ЦОП 

10000.00 10000.00 

4 
Закупуване на рампа за достъп на хора с увреждания в 
сградата на Защитено жилище 

0.00 6600.00 



IV. 
 

 
От средствата за зимно поддържане и снегопочистване 
 0.00 17465.00 

1 
Закупуване на високопроходим автомобил за придвижване 
при зимни условия и бедствени ситуации 0.00 17465.00 

V. Преходен остатък от капиталови разходи 2016г. 734679.09 734679.09 

1 Вътрешна водопроводна мрежа на с.Млечино 432820.55 432820.55 

2 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа населени 
места в общината, в т.ч. 301858.54 301858.54 

3 Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа с.Падина 68233.70 68233.70 

4 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа 
с.Жълтуша 68233.70 68233.70 

5 Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа с.Левци 68867.57 68867.57 

6 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа с.Далджа, 
с.Чубрика, с.Ленище, с.Гърбище 36121.93 36121.93 

7 
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа 
с.Боровица 34206.48 34206.48 

8 
Реконструкция и рехабилитация на ул."Морава", гр.Ардино 

26195.16 26195.16 

VI. 
 
Целеви трансфер 1341000.00 1341000.00 

1 
Ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията 
на община Ардино, в т.ч. 450000.00 450000.00 

 
Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в 
Азманлар 48264.48 48264.48 

 
Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в 
Бистроглед 54372.12 54372.12 

 
Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа във 
Веселиново 52176.96 52176.96 

 
Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в 
Млечино 54289.62 54289.62 

 
Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в Искра 

45474.66 45474.66 

 
Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в 
Теменуга 195422.16 195422.16 

2 
Укрепване на скат с подпорна стена с дължина L=140.25м м 
кв. Горичево 391000.00 391000.00 

3 
Ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията 
на община Ардино 500000.00 500000.00 

VII. 
 

 
Финансиране от Други Международни Програми (ДМП) 
 159260.00 158381.27 

1  
Енергийна ефективност в сградата на МБАЛ "Ардино"  
 159260.00 158381.27 

  ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 3697939.09 3751925.36 

  

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА” – 23. 

==========  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 333 

1.На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - Ардино подкрепя 

идеята на Кмета на общината за кандидатстване с проектно предложение пред МТСП по 



Проект “Красива България, Мярка 01- “Подобряване на обществената среда в населените 

места” за обект: Народно читалище „Родопска искра”, гр. Ардино. 

2.Възлага на Кмета на общината да се изготвят и внесат необходимите документи по 

изискванията на Проект „Красива България” и да се предвидят за съфинансиране средства от 

бюджета на общината в размер на 83 777, 00 лв., представляващи 50 % от общата стойност на 

проекта. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 334 

1. Община Ардино като Солидарен длъжник на Сдружение „МИГ Ардино – Джебел” да 

сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - 

ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на 

Стратегия за  Водено от общностите местно развитие, финансиранa от Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г., подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране 

на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 60 000,00 (Словом: шестдесет хиляди) 

 Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем 

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за 

кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно 

погасяване; 

- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства. 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 

4.083 % 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика 

на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка. 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи 

настоящи и бъдещи приходи на община Ардино, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от 

Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Ардино по чл. 52, ал. 

1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, 

вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог. 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Ардино да подпише договора за 

кредит като Солидарен длъжник на Сдружение „МИГ Ардино – Джебел” и договор за залог, 

както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение 

на решението по т. 1. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 335 

 І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14,ал.7 от ЗОС и  чл.17, ал.3 

от НРПУРОИ в община Ардино, Общински съвет – Ардино дава съгласие за удължаване срока 

на Договор за наем на общинско нежилищно помещение за срок от една /1/ година, считано от  

01.01.2018 година, както следва:  

 1. Договор №2/05.01.2009 год. за наем на общинско нежилищно помещение, находящо 

се на приземния етаж на кметство с.Боровица, общ.Ардино, с наемател Шахсине Мехмед 

Садула, с предназначение: за развиване на търговска дейност, с площ 25.00 кв.м., при месечна 

наемна цена 37.50 лв., без ДДС. 

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

съответния Анекс. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 336 



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 др. преместваеми съоръжения да бъдат 

удължени за срок от една година, считано от 01.01.2018г.до 31.12.2018г. 

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

Анекси. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 

==========  

 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 337 

 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 пазарната оценка на посочения недвижим имот, 

определен от лицензиран оценител и обявява за първоначална тръжна цена за продажба, както 

следва: 

 1. Неурегулиран поземлен имот с кадастрален №452/Четиристотин петдесет и две/ с 

площ 863.00 кв.м./осемстотин шестдесет и три квадратни метра/, намиращ се в урбанизираната 

територия на с.Чубрика.Граници на имота: изток-полски път; запад-имот №000217 по КВС-

пасище,мера на ДПФ; север-имот №000217 по КВС-пасище,мера на ДПФ; юг-полски път. 

Актуван с акт за частна общински собственост №2544 от 17.10.2017 година. Първоначална 

тръжна цена 2 470.00/две хиляди четиристотин и седемдесет лева/лв. 

 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 търговете, и да сключи договорите за продажба със спечелилия участник. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 338 

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

чл.97, ал.1 и ал.2 от Глава шеста на НРПУРОИ  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 5/пет/ години, за отглеждане на трайни насаждения, както 

следва:   

 1.Имот с кадастрален №11092 в землището на с.Дядовци-площ 10 767 дка, годишна 

наемна цена – 233.64 лв. 

II.Общински съвет – град Ардино, на основание чл.22, ал.2 от НРПУРОИ в Община 

Ардино, упълномощава Кмета на Общината да организира подготовката и провеждането на 

търга и да сключи договора за наем със спечелилия. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 339 

 На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.29, ал.4 от закона за лечебните заведения, Общински съвет – 

Ардино определя представител на община Ардино, област Кърджали Ресми Мехмед Мурад – 

кмет на община Ардино и резервен член – Неджми Ахмед Мюмюнходжов за участие при 

изработване на областната здравна карта на област Кърджали. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 25, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма э                     

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 340 

 1.На основание чл.21, ал.1, т.15, във връзка с чл.9, ал.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ардино дава съгласие за 

учредяване на сдружение за хуманно отношение към безстопанствените кучета и за членовете 

на Сдружението за решаване на общи въпроси и за постигане на цели от взаимен интерес с 

регионално значение. 



 2.Определя за представител на община Ардино в Сдружението за хуманно отношение 

към безстопанствените кучета  - Ресми Мурад – Кмет на община Ардино. 

 3.Дава съгласие при необходимост Кмета на общината да преупълномощава друго 

длъжностно лице, което да представлява община Ардино. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 341 

 Общински съвет – Ардино приема Програма за развитие на читалищната дейност в 

община Ардино през 2018 година. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 25, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 342 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и т.2 от Решение на МС № 669 от 

02.11.2017 г. и Постановление № 181 на МС от 2009 г., Общински съвет – Ардино приема План 

за противодействие на Тероризма на територията на община Ардино. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 25, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

==========  

Вярно с оригинала при ОбС – Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик: Н.Зюлкерова      /С.Байрям/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


