Ул. “Бели брези” №31, тел. 03651/42 38; 42-01
факс 45 68; е-mail:obs_ardino@abv.bg
ПРЕПИС!
ПРОТОКОЛ № 4
ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕАДНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ
КЪРДЖАЛИ НА 10.02.2020 ГОДИНА
Р Е Ш Е Н И Е № 32
На основание чл.52, ал.1 и чл. 21, ал. 1, т.6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на
Закона за държавния бюджет на Република България за 2020г., ПМС № 381/30.12.2019г. за
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 година и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община
Ардино, Общински съвет – Ардино, реши:
1. Приема бюджета на община Ардино за 2020 г. както следва:
1.1. По приходите в размер на 11 983 213 лв., в т.ч. за ДД – 6 187 039 лв. и МД – 5 796 174
лв., съгласно Приложения № 1 и 3.
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 6 187 039 лв.
в т.ч. :
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 5 842 048 лв.;
1.1.1.2. Преходен остатък от държавни дейности от 2019 г. в размер на 344 991 лв,
разпределен по дейности, съгласно Приложение № 2.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 796 174 лв.,
в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 633 000 лв.;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 067 000 лв.;
1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 1 325 000 лв.;
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 340 900 лв.
1.1.2.5. За зимно поддържане и снегопочистване - в размер на 307 500 лв.
1.1.2.6. Преходен остатък от местни дейности от 2019 г. в размер на 1 479 046 лв.,
разпределен по дейности (съгласно Приложение № 4), в това число: с целеви характер 1 479 046
лв., от тях КР 1 266 659 лв.
1.1.2.7. Предоставен трансфер – съфинансиране по проект Красива България - -36 466 лв.
1.1.2.8. Временни безлихвени заеми – 106 131 лв.
1.1.2.9. Временна финансова помощ - 55 000 лв.
1.1.2.10. Друго финансиране – Отчисления по ЗУО - -150 000 лв.
1.2. По разходите в размер на 11 983 213 лв. разпределени по функции, групи, дейности и
параграфи, съгласно Приложения № 2 и 4,
в т.ч.
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 6 187 039 лв., в т.ч.
1.2.1.1. за капиталови разходи – 25 000 лв.
1.2.1.2. за финансиране на поети ангажименти за осигуряване на устойчивост по проект
„Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи чрез социално предприемачество”
и проект „Обучения и заетост на територията на МИГ Ардино – Джебел“ със средства от
преходния остатък от държавни дейности от 2019г. – 115 632лв;
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства
от собствени приходи и от изравнителната субсидия в размер на 120 000 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 5 796 174 лв., в т.ч. 2 991 093 лв. за капиталови
разходи
1.3 Приема Програма за капиталовите разходи за 2020 година в размер на 3 016 093 лв.,
финансирани със бюджетни средства и финансирани със средства от ЕС в размер на 6 921 621
лв., съгласно Приложение № 5, като:
1.3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на
1 340 900лв.;
1.3.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от
продажба на общински нефинансови активи и други местни приходи в размер на 263 534 лв. и
съфинансиране по проект Красива България в размер на 36 466 лв.
1.4. Приема числеността на персонала и разпределението на плановите разходи за
работни заплати през 2020г., без звената прилагащи системата на делегирани бюджети, съгласно
Приложение № 6.
1.5. Утвърждава разчета за целеви разходи и субсидии, както следва:
1.5.1. Членски внос – 15 000лв.;
1.5.2. За поддържане договорните взаимоотношения с побратимените общини НилюферБурса, Къркларели и Картал – Истанбул, Република Турция –20 000 лв.;
1.5.3. Помощи по решение на Общински съвет – 7 000 лв., в т.ч.
1.5.3.1. За подпомагане на даровити ученици и студенти – 2 000 лв.
1.5.3.2. Помощи за погребения (превоз, дъски, ковчег) – 2000 лв.
- индивидуален размер на помощта – 40лв., която се изплаща срещу представени преписизвлечение от смъртен акт, разходооправдателен документ за извършен разход, служебна
бележка от съответното кметство, че не е предоставена друга помощ във връзка с погребението и
удостоверение, че лицето е социално слабо и няма близки и роднини.
1.5.4. Културни празници от общински характер - 25 000 лв.
1.5.5. Вестник “Ардински глас” - 10 000 лв.
1.5.6. Подпомагане на издателска дейност – 3 000 лв.
1.5.7. Финансиране на участия от регионален и национален характер – 7 000 лв.
1.5.8. Финансиране на Общинска учителска спартакиада – 1 000 лв.
1.5.9. Субсидии за:
1.5.9.1. читалища – 292 320 лв.;
1.5.9.2. спортни клубове – 34 000лв.;
1.5.9.3. организации с нестопанска цел – ТД „Бели брези“ – 2 000 лв.
1.5.10. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия, свързани с
предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 1.5.9
1.6. Приема следните лимити за разходи:
1.6.1. Социално-битови в размер до 3 % върху плановите средства за работна заплата на
заетите по трудови правоотношения;
1.6.2. За представителни цели – 18 000 лв., в т.ч.
1.6.2.1. за кмета на общината - 12 000 лв.;
1.6.2.2. за председателя на Общинския съвет – 6 000 лв.
1.7. Утвърждава поименен списък на лицата, заети във функция „Образование“, които
имат право на транспортни разходи в размер на 100 % от стойността на действителните разходи,
съгласно Приложения № 7.
2. Определя максималния размер на дълга, както следва:
2.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2020г. – 2 млн. лв.;
2.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2020г. – 140 910 лв.
2.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2020г. –
1 млн. лв.
3. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2020 година в размер до 12 млн. лв., като налични към края на годината не
повече от 1527 х. лв.
4. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2020 година в размер до 20 000 х. лв, като наличните към края на годината поети
ангажименти за разходи не могат да надвишават 5 091 х. лв.

5. Определя размера на просрочените задължения от 2019 година, които да бъдат
разплатени от бюджета за 2020 година в размер на 242 248 лв. и размера на просрочените
вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 година в размер на 4 338 лв.
5.1. Приема план – график за обслужване на просрочените задължения за 2020 година,
съгласно Приложение № 8.
6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в
размер на 8 418 077 лв., съгласно Приложение № 9.
7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за
2020г. и прогнозни показатели за периода 2021г. и 2022 г.
8. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община
Ардино, съгласно Приложение № 10.
9. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
9.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за
разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при
условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма
просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
9.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
10. Възлага на кмета:
10.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
10.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението;
10.3. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите
и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителя/донора и с
размера на преизпълнението на местните приходи да актуализира разходите в зависимост от
потребностите.
10.4. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната
Система за финансово управление и контрол
10.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по
отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на
МФ.
11. Упълномощава кмета:
11.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо
финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че
не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности, и се
спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя
предназначението на средствата в края на годината.
11.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти.
11.3. Да ползва временни безлихвени заеми от временно свободни средства по
общинския бюджет и набирателни сметки на общината за авансово финансиране на плащания по
проекти до възстановяването им от Управляващия орган.
11.4. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския
съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на
годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
12. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет
да докладват ежемесечно за направените вътрешни компенсирани промени по бюджетите им.
13. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно
Приложение № 11.
Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „ЗА” – 22.
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 33

Общински съвет – Ардино на основание чл.44, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация приема Програма за управление на община Ардино
през мандат 2019 – 2023 година.
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 27, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 34
На основание чл.21, ал.2 и чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, и във връзка с чл.49, ал.1 от Закона
за предучилищното и училищно образование, Общински съвет – Ардино, Общински съвет –
Ардино реши:
І.Приема изменение и допълнение на Решение №137/10.08.2016 г. на Общински съвет –
Ардино, както следва:
В т.2 текста „Дейност на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Общински детски
комплекс гр.Ардино, а именно: развитие на интересите, способностите, компетентностите и
изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците в
община Ардино“ се заменя с текста: „Определя дейността на Център за подкрепа на личностното
развитие- Общински детски комплекс –гр.Ардино, а именно:
2.1. развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на
науките, технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците в община Ардино;
2.2. ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности“.
В останалата си част, Решение № 137/10.08.2016 г. на Общински съвет –Ардино остава
непроменено.
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26.
Един общински съветник напусна заседанието.
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 35
Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 47,
ал.1 от Наредба №34 от 06.12.1999 година за таксиметров превоз на пътници, определя
таксиметрова стоянка за 5/пет/броя автомобили, разположени успоредно на тротоара от входа
към читалище „Родопска искра” след пешеходната пътека и стоянката да се обозначи със знак Е
20 „Такси”.
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26.
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 36
На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 от ЗАП, във връзка с чл.16в, ал.1 от
Наредба №2/ 15.03.2002г. на МТС за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и
за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси, Общински съвет-Ардино реши:
I. Дава съгласие да се проведе процедура по Закона за обществените поръчки за
възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от Общинската
транспортна схема, както следва:
Обособена позиция №1 Боровица - Латинка с час на тръгване от с. Боровица 14.30 ч. и час на
тръгване от с. Латинка 06.30ч. Изпълнява се целогодишно и ежедневно.
Обособена позиция №2 Ардино - Ленище с час на тръгване от гр.Ардино 07.00ч. и час на
тръгване от с. Ленище 08.00ч. Изпълнява се целогодишно и ежедневно.
Обособена позиция №3 Ардино - Ленище с час на тръгване от гр.Ардино 13.00ч. и час на
тръгване от с. Ленище 14.00ч. Изпълнява се целогодишно и ежедневно.
Обособена позиция №4 Ардино - Гърбище с час на тръгване от гр.Ардино 15.15ч. и час на
тръгване от с. Гърбище 07.30ч. Изпълнява се целогодишно и ежедневно.
Обособена позиция №5 Ардино - Теменуга с час на тръгване от гр.Ардино 15.15ч. и час на
тръгване от с. Теменуга 06.45ч. Изпълнява се целогодишно и ежедневно.
Обособена позиция №6 Ардино - Ябълковец с час на тръгване от гр.Ардино 15.15ч. и час на
тръгване от с. Ябълковец 07.20ч. Изпълнява се целогодишно и ежедневно.
ІІ. В съответствие с чл.2 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. на МТС и чл.10, ал.1 от ЗОП в
процедурата могат да участват физически и юридически лица, регистрирани като търговци,
както и техни обединения, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на
територията на Република България или лиценз на Общността и други документи, които се

изискват от Закона за автомобилните превози и приложимите подзаконови нормативни актове,
както и от ЗОП.
ІІІ. С настоящето решение Общинският съвет делегира изпълнението на своите функции
на Кмета на община Ардино като го оправомощава да предприеме, всички правни и фактически
действия по провеждането на процедурата, по реда на ЗОП, както и сключване на договор с
определените за изпълнители кандидати.
Приложение: 1. Маршрутни разписания - 6 бр.
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 26, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 37
Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8,
ал.8 от Закона за общинската собственост приема стратегия за управление на общинската
собственост за срока на мандата си.
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26.
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 38
Общински съвет – град Ардино на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с
чл. 8, ал.9 от Закона за общинската собственост приема годишната програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 година.
Приложение № 1 – сгради и УПИ
Приложение № 2 – земи от общинския поземлен фонд
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26.
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 39
I.Общински съвет – град Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с
чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.21 от НРПУРОИ и чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.17 ”а” от НРПУРОИ в
Община Ардино в Община Ардино, открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване
за отдаване под наем на части от имоти частна и публична общинска собственост, както следва:
1.Общинско нежилищно помещение, / магазин/ находящо се на Общински пазар –
Ардино, сектор”Б”, кв.11 по ПУП на града, първа зона, част от имот частна общинска
собственост /Акт №165 от 24.02.2000г./, с площ 24.00 кв.м., с предназначение: за развиване на
търговска дейност, за срок от 3 /три/ години, първоначална месечна наемна цена – 79.20лв., без
ДДС.
2. Общинско нежилищно помещение, /магазин / находящо се на Общински пазар –
Ардино, сектор”Б”, кв.11 по ПУП на града, първа зона, част от имот частна общинска
собственост /Акт №165 от 24.02.2000г./, с площ 12.00 кв.м., с предназначение: за развиване на
търговска дейност, за срок от 3 /три/ години, първоначална месечна наемна цена - 39.60лв., без
ДДС.
3. Общинско нежилищно помещение,/маг.пром.стоки/ находящ се на Общински пазар –
Ардино, сектор”Б”, кв.11 по ПУП на града,първа зона, част от имот частна общинска
собственост /Акт №165 от 24.02.2000г./, с площ 12.00 кв.м., с предназначение: за развиване на
търговска дейност, за срок от 3 /три/ години, първоначална месечна наемна цена - 39.60лв., без
ДДС.
4. Общинско нежилищно помещение,/ателие за услуги/ находящ се на Общински пазар –
Ардино, сектор”Б”, кв.11 по ПУП на града,първа зона, част от имот частна общинска
собственост /Акт №165 от 24.02.2000г./, с площ 12.00 кв.м., с предназначение: за развиване на
търговска дейност, за срок от 3 /три/ години, първоначална месечна наемна цена - 39.60лв., без
ДДС.
5. Общинско нежилищно помещение – в сграда на„Бивше УПК” към СУ”Васил Левски”
гр.Ардино, втора зона, с площ 112 кв.м., находящо /акт за публична общинска собственост №64
от 17.06.1998 година/ с предназначение: складово помещение, за срок от 5 /пет/ години,
първоначална месечна наемна цена – 134.40лв., без ДДС.
6. Общинско нежилищно помещение – търговски обект №3-А, находящ се на първи етаж
в сградата на Общинска автогара – Ардино, кв.26 по ПУП на града, част от имот частна
общинска собственост /Акт №1074 от 30.05.2012 г./, с площ 20.00 кв.м., с предназначение: за

развиване на търговска дейност, за срок от 3 /три/ години, месечна наемна цена: 66.00лв., без
ДДС.
7. Общинско нежилищно помещение – търговски обект №3-Б, находящ се на първи етаж
в сградата на Общинска автогара – Ардино, кв.26 по ПУП на града, част от имот частна
общинска собственост /Акт №1074 от 30.05.2012 г./, с площ 20.00 кв.м., с предназначение: за
развиване на търговска дейност, за срок от 3 /три/ години, месечна наемна цена: 66.00лв., без
ДДС.
II. Общински съвет – град Ардино, на основание чл.17, ал.2 и чл.22, ал.2 от НРПУРОИ в
Община Ардино, упълномощава Кмета на Общината да сключи договора за наем със
спечелилите търга.
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26.
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 40
I.Общински съвет – град Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с
чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.21 от НРПУРОИ и чл.14, ал.7 от ЗОС, чл..17 ”а” от НРПУРОИ в
Община Ардино в Община Ардино, открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване
за отдаване под наем на части от имоти частна и публична общинска собственост, както следва:
1.Общинско нежилищно помещение, / бистро/ находящо се на Общински пазар –
Ардино, сектор”А”, 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 предназначение: за развиване на търговска дейност,
за срок от 3 /три/ години, първоначална месечна наемна цена - 96.00лв., без ДДС.
2. Общинско нежилищно помещение, /магазин пром.стоки/ находящо се на Общински
пазар – Ардино, сектор”А”, 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 предназначение: за развиване на търговска
дейност, за срок от 3 /три/ години, първоначална месечна наемна цена - 39.60лв., без ДДС.
3. Общинско нежилищно помещение,/ козметичен салон/ находящ се на Общински пазар
– Ардино, сектор”В”, 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 предназначение: за развиване на търговска дейност,
за срок от 3 /три/ години, първоначална месечна наемна цена - 39.60лв., без ДДС.
4.Общинско нежилищно помещение, /промишлени стоки/ находящо се на Общински
пазар – Ардино, сектор”А”, кв.11 по ПУП на града, част от имот частна общинска собственост
/Акт №165 от 24.02.2000г./, с площ 25.00 кв.м., с предназначение: за развиване на търговска
дейност, за срок от 3 /три/ години, първоначална месечна наемна цена - 82.50лв., без ДДС.
5.Общинско нежилищно помещение, /плод-зеленчук/ находящо се на Общински пазар –
Ардино, сектор”В”, кв.11 по ПУП на града, част от имот частна общинска собственост /Акт
№165 от 24.02.2000г./, с площ 25.00 кв.м., с предназначение: за развиване на търговска дейност,
за срок от 3 /три/ години, първоначална месечна наемна цена – 82.50лв., без ДДС.
6. Общинско нежилищно помещение – „Бюфет за закуски” с площ 34 кв.м., находящо се
в сградата на СУ”Васил Левски” гр.Ардино/акт за публична общинска собственост №64 от
17.06.1998 година/ с предназначение: за развиване на търговска дейност, за срок от 5 /пет/
години, първоначална месечна наемна цена – 91.80лв., без ДДС.
7. Общинско нежилищно помещение – „Кафе -бар” с площ 65.65 кв.м., находящо се в
сградата на първи етаж на общинска администрация-Ардино/акт за публична общинска
собственост №75 от 21.07.1998 година/ с предназначение: за развиване на търговска дейност, за
срок от 5 /пет/ години, първоначална месечна наемна цена – 262.60лв., без ДДС.
II. Общински съвет – град Ардино, на основание чл.17, ал.2 и чл.22, ал.2 от НРПУРОИ в
Община Ардино, упълномощава Кмета на Общината да сключи договора за наем със
спечелилите търга.
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26.
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 41
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 в Община Ардино, открива
процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти
публична общинска собственост, както следва:

1. Помещения от първи етаж в сградата на бивша ПГ”Христо Смирненски” гр.Ардино с
обща площ 257.00 кв.м., парцел VIII, кв.29 по ПУП на гр.Ардино, актуван с АПОС №373 от
26.06.2009 година за срок от 5 /пет/ години, при първоначална месечна наемна цена – 372.65 лв.,
без ДДС, за извършване на производствена дейност.
2. Общинско нежилищно помещение с площ 26.00 кв.м., находящо се в сградата на
Народно читалище „Лъч” с.Горно Прахово, община Ардино , публична общинска собственост,
актува с АПОС № 99 от 13.11.1993 година, за срок от 5 /пет/ години, при първоначална месечна
наемна цена – 39.00 лв., без ДДС, за извършване на търговска дейност.
II. Общински съвет – град Ардино, на основание чл.17, ал.2 от НРПУРОИ в Община
Ардино, упълномощава Кмета на Общината да сключи договора за наем със спечелилите търга.
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26.
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 42
1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - Ардино подкрепя
предложението на кмета на общината за кандидатстване с проект „Реконстуркция и
модернизация на системите за външно изкуствено осветление на територията на община
Ардино” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.,
Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура
„Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено
осветление на общините“.
2.Възлага на кмета на общината да се изготвят и внесат необходимите документи по
изискванията на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021
г., Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура
„Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено
осветление на общините“.
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26.
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 43
Общински съвет – Ардино приема отчет на Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019 година и плана на
комисията за 2020 година.
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 26, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 44
Общински съвет – Ардино приема Програма и Календар за развитието на физическото
възпитание и спорта през 2020 година.
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 26, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 45
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.15 и чл.16 от закона за
младежта, Общински съвет – Ардино приема Общински план за младежта за 2020 година.
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 26, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 46
На основание чл.21, ал.1, т.17 от ЗМСМА и чл.31, ал.1, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от
Закона за административно-териториалното устройство на Република България, Общински съвет
– Ардино приема решение за отделяне на с.Главник, община Ардино от кметство Жълтуша,
община Ардино.
Решението на общинския съвет да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник” чрез
Областния управител, съгласно чл.31, ал.2 от ЗАТУРБ.
Приложение: Подписка от жителите на с.Главник, община Ардино.
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 25.
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 47

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Ардино упълномощава Кмета на община Ардино да участва в
Управителния съвет на Сдружение „За чисти Родопи”.
При невъзможност за участие на кмета на община Ардино в Управителния съвет на
сдружението за негов заместник се определя – Наско Кирчев Кичуков – заместник кмет на
община Ардино.
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 26, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 48
Общински съвет – Ардино приема Доклад за състоянието на системите за финансово
управление и контрол за 2019 година в МБАЛ „Ардино” ЕООД гр.Ардино.
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26.
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 49
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:
Поземлен имот с идентификатор 58013.11.587, област Кърджали, община Ардино,
с.Правдолюб, вид собств.:Стопанисвано от общината, вид територия: Земеделска, категория: 9,
площ: 1937 кв.м., стар номер 011587, първоначална годишна наемна цена – 42.03 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 договора за наем със спечелилия търга участник.
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26.
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 50
На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.42, ал.6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ардино избира за временно
изпълняващ длъжността кмет на кметство Брезен, община Ардино – Бирсен Али Мехмед,
считано от 13.02.2020 година.
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26.
==========
Вярно с оригинала при ОбС – Ардино
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
Протоколчик:Н.Зюлкерова
/С.Байрям/

