Ул. “Бели брези” №31, тел. 03651/42 38; 42-01
факс 45 68; е-mail:obs_ardino@abv.bg
ПРЕПИС!
ПРОТОКОЛ № 2
ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ
КЪРДЖАЛИ НА 02.12.2019 ГОДИНА
Р Е Ш Е Н И Е №4
Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА избира:
1.Представител в Общото събрание на „В и К” ООД – Кърджали – г-н Изет Изет
Шабан – кмет на община Ардино.
2.Заместник представител в Общото събрание на „В и К” ООД – Кърджали – г-н
Наско Кирчев Кичуков – зам.кмет на община Ардино
Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „ЗА” – 27.
==========
Р Е Ш Е Н И Е №5
Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА избира:
1.Представител в Асоциацията на „В и К” ООД – Кърджали – г-н Изет Изет
Шабан – кмет на община Ардино.
2.Заместник представител в Асоциацията на „В и К” ООД – Кърджали – г-н
Наско Кирчев Кичуков – зам.кмет на община Ардино.
Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „ЗА” – 22.
==========
Р Е Ш Е Н И Е №6
Общински съвет – Ардино на основание, чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА избира за
свои представители в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „д-р Атанас
Дафовски” АД – Кърджали – г-н Сезгин Байрамали Байрям – Председател на
Общински съвет – Ардино и г-н Неджми Ахмед Мюмюнходжов – зам.кмет на община
Ардино.
Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „ЗА” – 24.
==========
Р Е Ш Е Н И Е №7
Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА избира:
1.Представители в Областния съвет за регионално развитие на област Кърджали
– г-н Изет Изет Шабан – Кмет на община Ардино и г-н Сезгин Байрамали Байрям –
Председател на Общински съвет – Ардино.
2.Заместник представители в Областния съвет за регионално развитие на област
Кърджали – г-н Наско Кирчев Кичуков – зам.кмет на община Ардино и г-н Мюмюн
Рахим Джила – общински съветник.
Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „ЗА” – 22.
==========
Р Е Ш Е Н И Е №8
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 09/07/2/0/00789 от 29.06.2018 г. по
подмярка 7.2 „Инвестиции за създаването или разширяването на всички видове малка

по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони” за Проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на
водоснабдителни системи и съоръжения в територията на община Ардино”, сключен
между Община Ардино и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София,
бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по
ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор Васил Георгиев
Грудев, Общинският съвет- Ардино реши:
1. Упълномощава кмета на община Ардино да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в
размер на 437 664, 72 лв. (словом четиристотин тридесет и седем хиляди, шестстотин
шестдесет и четири лв. и 72 ст.) за обезпечаване на 100 % от размера на финансиране на
разходи за ДДС върху заявения размер на авансово плащане (2 188 323,58 лв.) по
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 09/07/2/0/00789 от
29.06.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции за създаването или разширяването на
всички видове по мащаби инфраструктура на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони” за Проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на
водоснабдителни системи и съоръжения в територията на община Ардино”, сключен
между Община Ардино и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на Община Ардино да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 09/07/2/0/00789 от 29.06.2018 г. и да
ги представи пред ДФ „Земеделие”.
Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „ЗА” – 22.
==========
Р Е Ш Е Н И Е №9
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 09/07/2/0/00789 от 29.06.2018 г. по
подмярка 7.2 „Инвестиции за създаването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони” за Проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на
водоснабдителни системи и съоръжения в територията на община Ардино”, сключен
между Община Ардино и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София,
бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по
ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор Васил Георгиев
Грудев, Общински съвет- Ардино реши:
1. Упълномощава кмета на община Ардино да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в
размер на 2 188 323, 58 лв. (словом два милиона, сто осемдесет и осем хиляди, триста
двадесет и три лв. и 58 ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово
плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
09/07/2/0/00789 от 29.06.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции за създаването или
разширяването на всички видове по мащаби инфраструктура на мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони” за Проект „Изграждане,
реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в
територията на община Ардино”, сключен между Община Ардино и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на Община Ардино да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 09/07/2/0/00789 от 29.06.2018 г. и да
ги представи пред ДФ „Земеделие”.
Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „ЗА” – 22.
==========

Р Е Ш Е Н И Е № 10
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет – Ардино дава съгласие
Кмета на общината да подпише Запис на заповед за стойността на аванса в размер на
23 671, 12 лв. /двадесет и три хиляди шестстотин седемдесет и един лева и дванадесет
стотинки/ по административен договор № BG05M9OP001-1.029-0001-C01 за
изпълнение на проект “Подкрепа за обучение и заетост на лица от уязвими групи в
община Ардино” по мярка 001-1 ОПРЧР „Достъп до заетост и обучения”, процедура
BG05М9ОР001-1.029 „Обучение и заетост на територията на СНЦ МИГ АрдиноДжебел”, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ
„Ардино-Джебел” със срок на изпълнение 9 месеца.
Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „ЗА” – 27.
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 11
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1 и чл.3 от Закона за общинската собственост и чл.52, ал.1, т.3
от Закона за водите Общински съвет – Ардино разрешава кмета на общината да издаде
разрешително за ползване на воден обект участък от дере намиращ се в Поземлен имот
77487.10.91, област Кърджали, община Ардино, с.Хромица за обект: „Изграждане на
мост на река „Коджадере” път към с.Хромица, община Ардино, област Кърджали”.
Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „ЗА” – 27.
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 12
Общински съвет – Ардино, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона местно
самоуправление и местна администрация приема Програма за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.
ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 26, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма
Един общински съветник напусна заседанието в залата останаха 26 общински
съветници.
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 13
1. Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 28, т. 4 от Наредба за условията и реда за придобиване, управление и
разпореждане с общински жилища, дава съгласие за продажба на общинско жилище,
представляващо апартамент в жилищен имот в Ардино, ул. „Бели брези“, №35, вх.А,
ет.1, актуван с акт за частна общинска собственост №58 от 01.06.1998 г. на наемателя
Елфие Шевкедова Хайрулова, настанена в него по административен ред.
2. Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 28, т. 4 от Наредба за условията и реда за придобиване, управление и
разпореждане с общински жилища, дава съгласие за продажба на общинско жилище,
представляващо апартамент в жилищен имот в Ардино, ул. „София“, №11, актуван с
акт за частна общинска собственост № 37 от 25.02.1998 г. на наемателя Севинч
Алириза Хасан, настанена в него по административен ред.
3. Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 28, т. 4 от Наредба за условията и реда за придобиване, управление и
разпореждане с общински жилища, дава съгласие за продажба на общинско жилище,
представляващо апартамент в жилищен имот в Ардино, ул. „Родопи“, №35, вх.А, ет.2,
актуван с акт за частна общинска собственост № 58 от 01.06.1998 г. на наемателя
Дурдугюл Халилова Азизова, настанена в него по административен ред.
4. Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 28, т. 4 от Наредба за условията и реда за придобиване, управление и

разпореждане с общински жилища, дава съгласие за продажба на общинско жилище,
представляващо апартамент в жилищен имот в Ардино, ул. „Оборище“, №11, актуван с
акт за частна общинска собственост № 2097 от 17.01.2014 г. на наемателя Мелиха
Назми Ибрям, настанена в него по административен ред.
5.Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
упълномощава кмета на общината да възложи на лицензиран оценител изготвянето на
оценка на имотите, след което да издаде заповед за прехвърляне на правото на
собственост и да сключи договорите за покупко - продажба.
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26.
==========
Вярно с оригинала при ОбС – Ардино
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
Протоколчик: Н.Зюлкерова
/С.Байрям/

