Ул. “Бели брези” №31, тел. 03651/42 38; 42-01
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ПРЕПИС!
ПРОТОКОЛ № 20
ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ НА
28.07.2021 ГОДИНА
Р Е Ш Е Н И Е № 237
Общински съвет – Ардино актуализиране на състава на Постоянните комисии към
Общински съвет, както следва:
1.Постоянна комисия по Евроинтеграция и екология – Член: Нурай Ерол Зюлкер.
2.Постоянна комисия по етика, законност, обществен ред и контрол на решенията
на ОбС – Член: Бюлбюл Рамадан Юмер.
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 23, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма
============
Р Е Ш Е Н И Е № 238
На основание чл.21, ал.1, т.6, от ЗМСМА, чл.140, ал. 5 от Закона за публичните
финанси, чл.44, ал. 5 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 и чл.9, ал.3 от Закона за общинския дълг,
Общински съвет - Ардино
РЕШИ:
1. Приема уточнения годишен план по бюджета на община Ардино за 2020г. както
следва:
1.1. По прихода в размер на 14 140 782 лв., в т.ч. за ДД – 7 801 816 лв. и МД – 6 338
966 лв. (съгласно Приложения № 1 и № 3.)
1.2. По разхода в размер на 14 140 782 лв., в т.ч. за ДД – 7 801 816 лв., МД – 7 681 816
лв. и дофинансиране в делегираните от държавата дейности с местни приходи – 120 000 лв.
(съгласно Приложения № 2 и № 4)
2. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Ардино за 2020г., както
следва:
2.1. По прихода в размер на 12 959 632лв., в т.ч. за ДД – 7 246 906лв. и
МД – 5 712 726 лв. (съгласно Приложения № 1 и № 3)
2.2. По разхода в размер на 12 959 632лв, в т.ч. за ДД – 7 246 906лв.,
МД
– 5 622 417лв. и в дофинансиране в делегираните от държавата дейности с местни приходи
– 90 309 лв.
(съгласно Приложения № 2 и № 4), в т.ч
2.2.1. План и отчет за изразходваните средства за капиталови разходи за 2020г.,
съгласно Приложение № 5

3. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за
2020г., съгласно Приложение № 6.
4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2020 година, съгласно
Приложение № 7.
Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „ЗА“ – 23.
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 239
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 3, ал. 1 и ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за
пътищата, Общински съвет – Ардино
РЕШИ:
1.Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост
за местен път „с. Боровица – с. Сухово от км 0+000 до км 4+650 , който се отделя от
Републикански път IIІ-8653 „Кобиляне – Брезен – Боровица – Сполука“ при км 10+035“, да
бъде включено в списъка на общинските пътища на община Ардино, като нов общински път
с обща дължина 4,65 км.
2.Упълномощава кмета на община Ардино да извърши всички правни и
фактически действия необходими за попълване на Списъка на общинските пътища на
територията на община Ардино
Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „ЗА“ – 23.
=============
Р Е Ш Е Н И Е № 240
Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 от ЗОС
във връзка с чл.3, ал.1 от НРПУРОИ на Община Ардино обявява следния недвижим имот за
частна общинска собственост представляващ:
Поземлен имот с идентификатор 65646.10.682 /шест, пет, шест, четири, шест точка
десет точка шестстотин осемдесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри
на село Светулка, община Ардино, одобрени със Заповед РД-18-320/02.02.2018г. на Изп.
директор на АГКК, с номер по предходен план 010682, с площ 228 кв.м. /двеста двадесет и
осем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: територия, заета от води
и водни обекти, с начин на трайно ползване: за друг вид водно течение, водна площ,
съоръжение и актуван с Акт за публична общинска собственост №3893 от 28.04.2021 година.
Приложение:



Скица на имота.
Акт за публична общинска собственост №3893 от 28.04.2021 година.

Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „ЗА“ – 23.
============
Р Е Ш Е Н И Е № 241
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 6, ал 1, т. 3 от Наредба
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет –
Ардино дава съгласие за придобиване на сгради, представляващи търговски обекти

(хранителни магазини) в село Мусево и село Паспал, кметство Стояново, община Ардино
по възмезден начин на данъчна основа за трайно задоволяване на обществени
потребности с местно значение.
2.Възлага на кмета на общината в съответствие със законовата уредба да
предприеме необходимите действия за придобиване на сградите.
Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „ЗА“ – 23.
=============
Р Е Ш Е Н И Е № 242
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 тайно/явно наддаване за отдаване под наем на земя от Общински
поземлен фонд на Община Ардино, за ползване по предназначение, както следва:
1. Поземлен имот 39952.11.599, област Кърджали, община Ардино, с. Кроячево,
м. ЙЕНИ ЙЕР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП
Нива, площ 2289 кв. м, стар номер 000599, Заповед за одобрение на КККР № РД-18755/19.03.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, за срок от 10/десет/ стопански
години, първоначална годишна наемна цена 49.67 лв.
II. Общински съвет – град Ардино, на основание чл.13, НСУЗЗОПФ в Община
Ардино, упълномощава Кмета на Общината да организира подготовката и
провеждането на търговете и да сключи договори за наем със спечелилите търга
участници.
Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „ЗА“ – 23.
===============
Р Е Ш Е Н И Е № 243
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 тайно/явно наддаване за отдаване под наем на земя от Общински
поземлен фонд на Община Ардино, за ползване по предназначение, както следва:
1. Поземлен имот 00864.1.566, област Кърджали, община Ардино, с. Ахрянско, м.
--------------, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория
9, НТП Нива, площ 3807 кв. м, стар номер 000566, Заповед за одобрение на КККР № РД18-221/29.01.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, за срок от 10/десет/
стопански години, първоначална годишна наемна цена 82.61 лв.
II. Общински съвет – град Ардино, на основание чл.13, НСУЗЗОПФ в Община
Ардино, упълномощава Кмета на Общината да организира подготовката и
провеждането на търговете и да сключи договори за наем със спечелилите търга
участници.
Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „ЗА“ – 23
============
Р Е Ш Е Н И Е № 244
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.17, 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 №9 от 01.07.2011 год. за наем на общинско нежилищно помещение,
находящо се в сградата на кметство с.Жълтуша, общ. Ардино, представляващо част от
имот публична общинска собственост /акт №73 от 30.06.1998 г./, с обща полезна площ
15.00 кв.м., наемател Стоян Димитров Кавазов, с предназначение за извършване на
търговска дейност, при месечна наемна цена 30.00 лв., без ДДС, считано от 01.07.2021г.
до 30.06.2022година.
ІІ. Общински съвет – Ардино упълномощава Кмета на Община Ардино да сключи
Анекс към Договора за наем.
Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „ЗА“ – 23.
=============
Р Е Ш Е Н И Е № 245
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 №13
/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 01.08.2021 г. до 31.07.2022
година.
- Договор №8/01.08.2016 год. за наем на общинско нежилищно помещение №5
/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
01.08.2021г. до 31.07.2022 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.
Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „ЗА“ – 23.
============
Р Е Ш Е Н И Е № 246
I.Общински съвет – град Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във
връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.17, ал.1 от НРПУРОИ в Община Ардино открива процедура
за провеждане на търг с тайно/явно наддаване за отдаване под наем на общинско
нежилищно помещение, част от имот, публична общинска собственост, както следва:
1. Общински нежилищно помещение, находящо се в сградата на СЗС с. Падина,
община Ардино, с площ 30.00 кв.м. , актуван с Акт за публична общинска собственост

№ 148 от 07.07. 2009 год./, за срок от 5 /пет/ години, за извършване на търговска
дейност/аптека/.Първоначална месечна наемна цена –69.00 лв.,без ДДС или /82.80 с
ДДС/.
II. Общински съвет – град Ардино, на основание чл.22, ал.2 от НРПУРОИ в Община
Ардино, упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за наем със спечелилия
търга.
Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „ЗА“ – 23.
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 247
І.Общински съвет – град Ардино съгласно чл.17, ал.3 от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ардино,
дава съгласие за удължаване на срока на Договор №5 от 01.07.2015год. за наем на
общински терен, находящ се централната част на град Ардино, с обща полезна площ
9.00 кв.м., с наемател „Лафка маркет“АД, с предназначение: за развиване на търговска
дейност и услуги, при месечна наемна цена: 30.00лв. без ДДС/ тридесет лева/, считано
от 01.07.2021год. до 30.06.2022год.
ІІ. Общински съвет – Ардино упълномощава кмета на общината да сключи
съответния Анекс.
Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „ЗА“ – 23.
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 248
I.Общински съвет – град Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във
връзка с чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.23, ал.1 от НРПУРОИ в Община Ардино, открива
процедура за провеждане на търг с тайно/явно наддаване за отдаване под наем на
терен, общинска собственост, както следва:
1.Терен находящ се в с. Бял Извор, община Ардино с площ-14 кв.м. за поставяне
на преместваемо съоръжение –павилион за развиване на търговска за срок от 3 /три/
години. Първоначална месечна наемна цена 16.80 лв. без ДДС.
II. Общински съвет – град Ардино, на основание чл.22, ал.2 от НРПУРОИ в Община
Ардино, упълномощава Кмета на Общината да сключи договорите за наем със
спечелилите търга.
Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „ЗА“ – 23.
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 249
I.Общински съвет – град Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във
връзка с чл.39, ал.5 от ЗОС и чл.21, ал.3 от Закона за вероизповеданията, предоставя за
безвъзмездно ползване на имот – бивше основно училище с.Бял Извор,
кв.“Диамандово“, със застроена площ 380.00 кв.м. и разгърната застроена площ 780.00
кв.м., построено в УПИ II, кв.11 по ПУП на с.Бял Извор, кв.“Диамандово“, общ.Ардино,
актуван с Акт за частна общинска собственост №860 от 03.09.20210 година на Джамийско
настоятелство с .Бял Извор, кв. „Диамандово“, за срок от 10/десет/ години.

II.Общински съвет – град Ардино, упълномощава Кмета на Общината да сключи
договора за безвъзмездно ползване с Джамийско настоятелство с .Бял Извор, кв.
„Диамандово“.
Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „ЗА“ – 23.
============
Р Е Ш Е Н И Е № 250
На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.57, ал.1, във връзка с чл.58 от
Наредбата, приета с ПМС №163 от 29.06.2015г., обн. ДВ, бр.51 от 07.07.2015г., Общински
съвет -Ардино Реши:
І. Право да получават субсидии за превоз по междуселищните линии от
утвърдената общинска, областна и републиканска транспортни схеми имат:
1. Превозвачите, които осигуряват транспортно обслужване на община Ардино по
силата на сключени договори по реда на Наредба №2/15.03.2002 г. на МТС, до срока на
изтичане на Договорите за изпълнение;
2.Превозвачи, които нямат договор за възлагане на обществен превоз на
пътници, но осигуряват транспортно обслужване на общината ( за превози възложени с
разрешение на Областния управител по силата на чл.29 от Наредба №2/15.03.2002 г.на
МТС) и с които общината е сключила отделен договор за изпълнение на обществен
превоз на пътници, в които е регламентиран реда и условията за предоставяне на
субсидии.
3.Превозвачите, които осигуряват транспортно обслужване на община Ардино, по
силата на сключени договори по реда на Регламент (ЕО) №1370/2007.
ІІ. Показатели за разпределение на субсидиите (за 1 месец).
1.Подлежащ на субсидиране пробег-пробега на съответния превозвач;
2.Реализирана загуба в резултата от изпълнение на задължението за извършване
на обществена услуга;
3. Равнище на превозната цена;
4. Експлоатационни условия, които са еднакви за всички превозвачи;
ІІІ. Не се начисляват и изплащат субсидии на превозвачи:
1.С изпълнение на разписанието под 90%;
2.Не изпълняващи първите и последните курсове от утвърденото разписание по
дадена линия;
3.С отклонение от разписанието в началният и крайният пункт;
ІV. Изискванията не се прилагат при:
1.Настъпване на форсмажорни обстоятелства – обилно заснежаване, поледица,
гъста мъгла или авария породена от неопределена сила;
2.Отклонение на превозни средства по разпореждане на държавен орган;
V. За предоставяне на субсидии от община Ардино на превозвачите в
междуселищният транспорт е необходимо същите да представят:
1. Ежемесечно обобщена справка, по образец – Приложение №3 от Наредбата,
за финансови резултати за периода 1 януари – 30 септември;
2.Обобщената справка се подава, най-късно до 7-о число на месеца, следващ
отчетния период и съдържа обобщена информация за периода от началото на годината
до края на изминалия месец с натрупване;

3. Субсидията се предоставя до размера на отчетената загуба от дейността;
VІ. На превозвачите, не изпълнили изискванията по т.V от настоящият механизъм,
не се начисляват и предоставят субсидии.
VІІ. Община Ардино предоставя субсидии на превозвачите, които обслужват
автобусни линии, фигуриращи в ежегодно утвърждаваните от Министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията и съгласуван с Министъра на
регионалното развитие и благоустройство списък на междуселищните автобусни линни
в слабонаселени места в планинските и други райони.
VІІІ. Община Ардино се задължава ежегодно до 20 октомври на текущата година,
да изпраща в МТС предложение за включване за субсидиране на линии от общинската,
областната и републиканската транспортни схеми, които обслужват селища с население
до 500 души, в съответствие със списъка на населените места по чл.3, ал.1 от Наредба
№14 от 2003г.
ІХ. Общински Съвет-Ардино възлага на Кмета на община Ардино изпълнението и
контрола на настоящият механизъм.
Х. Настоящият механизъм влиза в сила, в деня на влизане в сила на настоящото
решение.
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 22, ПРОТИВ – 1, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
============
Р Е Ш Е Н И Е № 251
Общински съвет – Ардино, на основание чл. 21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА и чл.51,
ал.1 т.3 от ЗКИР, Общински съвет – Ардино ДАВА СЪГЛАСИЕ за изменение на
кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на с. Ленище, община Ардино,
одобрена със Заповед № РД-18-317/02.02.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК,
засягащо поземлени имоти с идентификатори 43270.10.7, 43270.10.14, 43270.10.86 и
43270.10.114, съгласно Удостоверение за приемане на проект за изменение на КККР
№25-89014-30.03.2021 г. за поземлени имоти с идентификатори 43270.10.7, 43270.10.14,
43270.10.86 и 43270.10.114.
Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „ЗА“ – 23.
============
Р Е Ш Е Н И Е № 252
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198е, ал. 3
и ал. 3 от Закона за водите и във връзка с писмо с изх. № АВиК-01-338/08.07.2021 год. на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр.
Кърджали, Общински съвет – Ардино определя Мехмед Ахмедов Алиев – началник
отдел „ГРАО“ на община Ардино, за участие в редовното заседание на Общото събрание
на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – гр.
Кърджали, насрочено за 10.08.2021 г.;
2. Дава мандат Мехмед Ахмедов Алиев, в качеството му на началник отдел
„ГРАО“ на Община Ардино в Общото събрание на Асоциацията за представяне на
позицията на общината по точките от дневния ред на заседанието, насрочено за
10.08.2021 г.
Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „ЗА“ – 23.
===========

Р Е Ш Е Н И Е № 253
Във връзка с постъпило писмо от Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. Кърджали с изх. № АВиК-01-338/08.07.2021 год., относно
насрочване на редовно заседание на Общо събрание на Асоциацията по В и К на
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. Кърджали, на 10 август 2021 г. от
13:30 часа в зала 301 на Областна администрация – гр. Кърджали.
В тази връзка Общински съвет – Ардино гласува:
Заседанието ще протече при следния дневен ред:
1. Приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2019 год., в
изпълнение чл. 198в. ал. 4. т. 10 от ЗВ и чл. 9. ал. 2 от ПОДАВиК;
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 23, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
2. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2019 год., в
съответствие с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК;
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 23, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
3. Приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2020 год., в
изпълнение на чл. 198в. ал. 4. т. 10 от ЗВ и чл. 9. ал. 2 от ПОДАВиК;
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 23, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
4. Приемане на отчет за изразходваните средства през 2020 година, в
съответствие с чл.9, ал.2 от ПОДАВиК;
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 23, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
5. Приемане на бюджета на Асоциацията за 2021 год., съгласно чл. 198в. ал. 4. т.
9 от ЗВ и чл. 21. ал. 1. във вр. с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК;
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 23, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
6. Приемане на подробна инвестиционна програма за 2020 година на „ВиК“ ООД
– гр. Кърджали;
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 23, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
7. Приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение № 2 към
Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията
и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциацията по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. Кърджали и „ВиК“ ООД –
гр. Кърджали относно предоставяне на публични активи част от строеж
„Водоснабдяване на група населени места от местността „Догру“ на с. Търна, кметство
Долно Прахово, община Ардино“.
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 23, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма.
8. Съгласуване на бизнес-план за развитие на дейността на В и К ООд – гр.
Кърджали през регулаторния период 2022-2026 г.
- „Не съгласуване“.
9. Разни.
=============
Р Е Ш Е Н И Е № 254
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет - Ардино
І.На основание чл.53, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното
образование и чл.3, ал.1 от ПМС № 128/28.06.2017 г. за приемане Списък на средищните

училища в Република България предлага за учебната 2021/2022 г. в Списъка на
“средищните училища” от община Ардино да бъдат включени следните пет училища:
- ОУ,,А.С.Макаренко” с.Боровица;
- ОУ,,Св.Св.Кирил и Методий” с.Горно Прахово;
- СУ”В.Левски” гр.Ардино;
- ОУ”Хр.Смирненски” с.Бял извор;
ІІ. На основание чл.3, ал.2 от ПМС № 128/28.06.2017г. за приемане Списък на
средищните училища в Република България ввъзлага на Кмета на Община Ардино да
внесе мотивирано предложение за средищните училища в Министерството на
образованието и науката в срок до 10.09.2021г.
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 23, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма
===========
Р Е Ш Е Н И Е № 255
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет – Ардино
І. На основание чл.5, ал.1 от ПМС № 121/23.06.2017 година предлага за учебната
2021/2022 г. в списъка със “защитените училища” от община Ардино да бъдат включени
ОУ”А.С.Макаренко” с.Боровица и ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Горно Прахово.
ІІ.На основание чл.5, ал.2 от ПМС № 121/23.06.2017година възлага на Кмета на
Община Ардино до 10.09.2020 г. да внесе мотивирано предложение в Министерството
на образованието и науката за включване на ОУ”А.С.Макаренко” с.Боровица и
ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Горно Прахово в списъка със “защитените училища” за
учебната 2021/2022 г.
Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „ЗА“ – 23.
===========
Р Е Ш Е Н И Е № 256
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет – Ардино
1.Във връзка с чл.68, ал.1, т.1,2 и 3 от Наредба за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование утвърждава
поднормативни паралелки, като осигурява допълнителни средства по чл.68, ал.2 и
ал.4, т.1, от Наредба
за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование на МОН при ЕРС – 2338 лв. по
регион.коефициент за СУ и ОУ, както следва:

№

Училище,

Брой

Недостиг на брой ученици до минималния

населено място

у-ци в

норматив

поднорм.

по класове и
паралелки

паралелки
1.

2.

3.

ОУ - Падина

ОУ – Жълтуша

ОУ-Бял извор

13

І+ІІІ

3

12

ІV

4

11

V+VІ

7

13

VІІ

5

Сума
/лв./

бр.учен.самост. Бр.учен.слети
паралелки
паралелки
/бр./
/бр./

25

24

45825,00

39

12

47695,00

14

І

2

12

ІІ

4

13

V

5

12

VI +VІІ

6

12

І

4

10

ІІІ+ІV

6

10

V+VІ

8

16

VІІ

2

28

20

44890,00

62

92

56

138410,00

148

2.На основание чл.68, ал.1, т. и, във връзка с ал.5, от Наредба за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование на МОН утвърждава поднормативни паралелки, които се финансират в
рамките на утвърдените бюджети на училищата, както следва:
Поднормативни паралелки
№

1.

Училище,

Общ

Общ

Бр.

Чл.68, ал.1,

населено място

брой

брой

т.2,

у-ци

парал.

Пар
.

СУ с професионални
паралелки, гр.Ардино

Іа-1; Іб-15; ІІІа-14; ІІІб-12;Vа16; Vб-15; VІІ а-16;
442

24

8

VІІІб-16; Хб-15;

3.На основание чл.69, ал.2 и 3 от Наредба за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование, възлага на Кмета на
общината да направи мотивирано искане пред Началника на РУО-Кърджали за
формиране на паралелки с по-малко от 10 ученици, както следва:
1.ОУ”Отец Паисий” – Жълтуша
- I клас-2 ученици 1 самостоятелна паралелка с 2 ученици;
- ІІ клас-4 – 1самостоятелна паралелка с 4 ученици;
- ІV клас - 5 - 1 самостоятелна паралелка 5 ученици;
- VI + VІІ клас – 1 слята паралелка с 6 ученици;
2. ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – Падина
- І+ ІІІ = 3 - 1 слята паралелка с 3 ученици;
- ІV= 4 – 1самостоятелна паралелка с 4 ученици;
- V+VІ=7 - 1 слята паралелка с 7 ученици;
- VІІ клас-5- 1 самостоятелна паралелка с 5 ученици;
3. ОУ”Христо Смирненски”-Бял извор
- I клас-4 ученици 1 самостоятелна паралелка с 4 ученици;
- ІІІ+ ІV клас-6 – 1слята паралелка с 6 ученици;
- V+VІ=8 - 1 слята паралелка с 8 ученици;
- VІІ клас - 2 - 1 самостжятелна паралелка с 2 ученици.
4.На основание чл. 58, ал. 2 и чл. 59 от Наредба за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, когато
детската градина не прилага система на делегиран бюджет, броят на групите и броят на
децата в група се определят от първостепенния разпоредител с бюджет при спазване на
нормативните актове, при недостатъчен брой деца за формиране на група в общинска
детска градина с решение на общинския съвет в населено място може да се формира
само една група в детска градина с минимум 6 деца, когато групата е единствена за
населеното място.
Първостепенния разпоредител с бюджет определя конкретния размер на СМП
в ДГ считано от 01.10.2021 година, както следва:
- ДГ от 3 до 6 години/ - 12 деца;
- Яслена група

- 8 деца;

- ДГ - полудневна

- 6 деца;

Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „ЗА“ – 23.
===========

Р Е Ш Е Н И Е № 257
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет – Ардино
На основание чл. 59 от Наредба за финансирането на институциите в системата
на предучилищното и училищното образование, при недостатъчен брой деца за
формиране на група в общинска детска градина с решение на общинския съвет в
населено място може да се формира само една група в детска градина „Дъга“ с.Горно
Прахово,общ.Ардино с минимум 10 деца за учебната 2021/2022 година, когато групата
е единствена за населеното място.
Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „ЗА“ – 23.
===========
Р Е Ш Е Н И Е № 258
На основание чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА взето решение за създаване на временна
комисия към Общински съвет – Ардино за подбор на кандидати за съдебни заседатели
при Районен съд – Ардино.
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 23, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма
===========
Р Е Ш Е Н И Е № 259
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за
енергийна ефективност приема Програма за енергийна ефективност на община Ардино
2021 – 2027.
Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „ЗА“ – 23.
===========
Р Е Ш Е Н И Е № 260
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. Поземлен имот с кадастрален номер №52/петдесет и две/ находящ се в
урбанизираната територия на село Ленище, община Ардино, област Кърджали,
допълнен със Заповед №85 от 21.01.2021 година, с площ 353.00 кв. м./триста петдесет и
три кв. м./, ведно с построената върху него едноетажна сграда/ бивша детска градина/
със застроена площ 64.00 кв. м./шестдесет и четири кв. м./.Граници на имота: Изток –
ПИ43270.1.634 по КККР на землището на с. Ленище-пасище на Община Ардино; Западурбанизирана територия- незастроен терен на община Ардино; Север-урбанизирана
територия-път на Община Ардино; Юг-урбанизирана територия-двор на Фикрет
Хайрула. Актуван с акт за частна общинска собственост № 3825 от 04.03.2021 година.
IІ. Упълномощава Кмета на Община Ардино да възложи на лицензиран оценител
изготвянето на оценка за имота по т.I.
Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „ЗА“ – 23.
=============
Вярно с оригинала при ОбС – Ардино
Протоколчик: С.Дурхан

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/С.Байрям/

