
  
 

ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 28 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ НА 17.10.2018 ГОДИНА 

 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 438 

 На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Ардино приема 

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 439 
 Общински съвет – Ардино прекратява дейността на Временната комисия за 

изработване на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Ардино, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация в състав: 

 Председател: Азис Халибрям Мурад 

 Членове: 1.Шинка Асенова Аврамова 

   2.Бахтияр Фахриев Ходжов 

   3.Месут Мустафов Хайрулов 

   4.Съби Милчем Узунов 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 440 
 Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.1, ал.2 от Закона за 

местните данъци и такси приема Наредба за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Ардино. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА” – 21. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 441 
 Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.2, т.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.9 от Закона за местните данъци и такси 

приема Наредба за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на 

територията на община Ардино. 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „ЗА” – 21. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 442 
 Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.40, ал.4, във 

връзка с чл.47, ал.5 от Закона за защита на животните, приема Наредба за придобиване, 

притежаване и отглеждане на кучета и овладяване на популацията на безстопанствени 

и свободно скитащи кучета на територията на община Ардино. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 23, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 

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

факс 45 68; е-mail:obs_ardino@abv.bg 



==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 443 
 Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.2, ал.2 от Закона за 

ограничаване на административното регулиране и административен контрол върху 

стопанската дейност приема Наредба за организацията и работата на обектите за 

търговия и услуги на територията на община Ардино. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 24, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 444 
 І.Общински съвет – Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка 

с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост актуализира приетата за 2018 годишна 

програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, като 

включва  в списъка  следните имоти, частна общинска собственост: 

 1. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ /римско три/ с кадастрален №57 

/петдесет и седем/ от квартал 8 /осем/ по регулационния план на село Брезен, община 

Ардино, одобрен със Заповед №556 от 16.09.1983 г., с площ 826.00 кв.м. /осемстотин 

двадесет и шест квадратни метра/, отреден за жилищно строителство. Граници на 

имота: североизток – улица; северозапад – УПИ ІІ с кадастрален №№ 11 и 10 от кварта 

8; югоизток – УПИ ІV с кадастрален №57 от квартал 8; югозапад – улица. Актуван с 

Акт за частна общинска собственост №2621 от 28.08.2018 г. 

 2. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV /римско четири/ от квартал 18 

/осемнадесет/ по действащия регулационен план на село Млечино, община Ардино, 

одобрен със Заповед №501 от 05.11.1988 г., идентичен с УПИ VІ от квартал 13 по 

стария /отменения/ план на село Млечино, с площ 390.00 кв.м. /триста и деветдесет 

квадратни метра/, отреден за жилищно строителство. Граници на имота: изток – улица; 

запад – улица; север – УПИ ІІІ с кадастрален №73 от квартал 18; юг – УПИ V с 

кадастрален №91 от квартал 18. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2622 

от 28.08.2018 г. 

 IІ. 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 имотите по т.І 

 IIІ. Упълномощава Кмета на Община Ардино да възложи на лицензиран 

оценител изготвянето на оценка на имота по т.I . 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 445 
 І.Общински съвет – Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка 

с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, актуализира приетата с Решение 

№348 от 01.02.2018 година на Общински съвет-Ардино програма за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, като включва  в списъка  

следните имоти, частна общинска собственост: 

 1. Урегулиран поземлен имот/УПИ/ I /римско едно/ от кв.20 /двадесет/ по 

регулационния план на с.Брезен, община Ардино с площ 660.00 кв.м./шестотин 

шестдесет квадратни метра/, одобрен със Заповед №556/16.09.1983 година. Граници  на 

имота: североизток – улица; северозапад: улица; Югоизток- УПИ II от кв.20; югозапад- 

неурегулиран терен. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2725 от 

02.10.2018 година. 

 2. Урегулиран поземлен имот/УПИ/ II /римско две/ от кв.20 /двадесет/ по 

регулационния план на с.Брезен, община Ардино с площ 600.00 кв.м./шестотин 



квадратни метра/, одобрен със Заповед №556/16.09.1983 година. Граници  на имота: 

североизток – улица; северозапад: /УПИ/ I от кв.20; Югоизток- УПИ III от кв.20; 

югозапад- неурегулиран терен. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2726 

от 02.10.2018 година. 

 3. Урегулиран поземлен имот/УПИ/ III /римско три/ от кв.20 /двадесет/ по 

регулационния план на с.Брезен, община Ардино с площ 600.00 кв.м./шестотин 

квадратни метра/, одобрен със Заповед №556/16.09.1983 година. Граници  на имота: 

североизток – улица; северозапад: /УПИ/ II от кв.20; Югоизток- УПИ IV от кв.20; 

югозапад- неурегулиран терен. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2727 

от 02.10.2018 година. 

 4. Урегулиран поземлен имот/УПИ/ IV /римско четири/ от кв.20 /двадесет/ по 

регулационния план на с.Брезен, община Ардино с площ 630.00 кв.м./шестотин и 

тридесет квадратни метра/, одобрен със Заповед №556/16.09.1983 година. Граници  на 

имота: североизток – улица; северозапад: /УПИ/ III от кв.20; Югоизток- УПИ V с 

кадастрален №56 и УПИ VI  с кадастрален №55 от кв.20; югозапад- неурегулиран 

терен. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2728 от 02.10.2018 година. 

 5. Поземлен имот с идентификатор 65646.11.7/шест, пет, шест, четири, шест, 

точка единадесет, точка, седем/ по кадасктралната карта и кадастралните регистри на 

село Светулка, община Ардино, одобрен със Заповед РД-18-320/02.02.2018 година на 

Изп.директор на АГКК, с площ 120.00кв.м./сто и двадесет кв.м./, с трайно 

предназначение на територията: територията, заета от води и водни обекти, с начин на 

трайно ползване: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение. Граници на 

имота: поземлен имот с идентификатор 65646.11.25; поземлен имот с идентификатор 

№65646.11.8. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2723 от 02.10.2018 

година. 

 II.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 имотите по т.1. 

 III.Упълномощава Кмета на Община Ардино да възложи на лицензиран 

оценител изготвянето на оценки на имотити по т.1. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 446 
 I.Общински съвет – град Ардино, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във 

връзка с чл.14, ал1  от  ЗОС и чл.21  от НРПУРОИ  в Община Ардино, открива 

процедура за провеждане на търг с явно  наддаване за отдаване под наем на част от 

имот, частна  общинска собственост, както следва:   

 1.Общинско нежилищно помещение –търговски обект №7 предназначен за кафе, 

находящ се на втори 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 50.35 кв.м., с предназначение: за развиване на търговска дейност,  месечна 

наемна цена :  201.40 лв., без ДДС. 

Тръжна документация, в размер на 30.00 лв. се закупува от касата на община Ардино, в 

срок до деня, предхождащ провеждането на търга; 

Депозит  за Търговски обект  №7/ кафе/ в размер на  едномесечен наем с ДДС- 241.68 

лв. 

 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 25 общински съветници, от които „ЗА” – 25. 

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 447 
 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 на 

Договори за наем на общински нежилищни помещения за срок от 1 /една/ година, 

считано от 01.11.2018год. до 31.10.2019год., както следва:  

 - Договор №16/15.10.2009год. за отдаване под наем на общинско нежилищно 

помещение /хранителен магазин/, находящо се на Общински пазар – Ардино, сектор 

„В”, кв.11 по ПУП на града, представляващо част от имот, частна общинска 

собственост/ акт №165 от 24.02.2000год./ с обща полезна площ 25.00 кв.м, с наемател 

Ерхан Исмет Исмаил, с предназначение: за развиване на търговска дейност, при 

месечна наемна цена: 82.50лв. без ДДС. 

 - Договор №11/01.11.2012год. за наем на общинско нежилищно помещение 

/магазин за промишлени стоки/, находящо се на Общински пазар – Ардино, сектор „А”, 

кв.11 по ПУП на града, представляващо част от имот, частна общинска собственост/ 

акт №165 от 24.02.2000год./ с обща полезна площ 25.00 кв.м., с наемател Албена 

Райчева Драгиева, с предназначение: за развиване на търговска дейност, при месечна 

наемна цена: 82.50 лв., без ДДС. 

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

сключи Анекси към договорите за наем. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 448 
 1.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 

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

считано от 15.10.2018 год. до 15.10.2019год., както следва:  

 -Договор №18/15.10.2009год. за наем на общинско нежилищно помещение – 

Бюфет за закуски, находящо се в сградата на СУ”Васил Левски” град Ардино, част от 

имот публична общинска собственост /Акт №64 от 17.06.1998г./, с площ 34.00 кв.м., с 

наемател Тамара Бойканова Юручева, с предназначение: за развиване на търговска 

дейност, при месечна наемна цена : 91.80лв., без ДДС. 

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

сключи Анекс към договора за наем. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 449 
 I.Общински съвет – Ардино, на основание чл.21,ал.2  от ЗМСМА  и във връзка с 

чл.17, ал.1, ал.2 , ал.3, и ал.4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 година за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен транспорт на 

пътници с автобуси, упълномощава Кмета на Община Ардино да организира и проведе 

конкурс за възлагане на обществен  превоз на пътници с автобусен транспорт по 

утвърдената Областна  r Републиканска транспортни схеми за автобусни линии, както 

следва:  

 Областна тр. схема 

 1. Кърджали - Ардино 07.00 - 14.30  часа 

  2.Кърджали - Ардино 19.00 - 15.00  часа 

 Републиканска тр. схема 

 1.Ардино- Баните   08.00 – 12.00 часа 



 II. Определя комисия за провеждане на конкурса, оценка и класиране на 

постъпилите предложения съгласно чл.17,ал.5 от Наредба №2/15.03.2015 година на 

Министерството на транспорта и съобщенията в състав: 

 1.Представител на Общинска администрация  -4 

 2.Представител на Общински съвет    

 -Азис Халибрям Мурад 

 -Бахтияр Фахриев Ходжов 

 3.АА”Автомобилна инспекция” – Кърджали  -1 

 4.РУ”Полиция” КАТ-Ардино    -1 

 5.Лeгитимен и упълномощен представител на браншова 

 Организация на превозвачите    -1 

 III.Кмета на общината със своя заповед да определи и назначи персоналния 

състав на комисията съгласно чл.17, ал.6 от Наредба №2/15.03.2002 година на 

Министерството на транспорта и съобщенията. 

IV.Определя такса в размер на 100.00лв. срещу, която кандидатите ще получат 

документацията за участие в конкурса, съгласно чл.22, ал.2 от Наредба №2/15.03.2002 

година на Министерството на транспорта и съобщенията и 100.00 лв.гаранция за 

участие/депозит за всяка  една от линиите. 

 V.На основание чл.19, ал.1 от Наредба №2/15.03.2002 година на Министерството 

на транспорта и съобщенията за условията и реда за утвърждаване на транспортни 

схеми и за осъществяване обществени превози на пътници с автобуси, приема методика 

за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса за обществен превоз на 

пътници  по автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема на Област 

Кърджали./Приложение №1/. 

 VI.Линиите/курсовете от Областната транспортна схема, квоти на Община 

Ардино,  които се възлагат  чрез конкурс, да бъдат обособени като самостоятелни. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 450 
 Общински съвет – Ардино, на основание чл.21,ал.2  от ЗМСМА  и чл.16в, ал.1 от 

Наредба № 2 от 15.03.2002 година за условията и реда за утвърждаване на транспортни 

схеми и за осъществяване на обществен транспорт на пътници с автобуси, 

упълномощава Кмета на Община Ардино да проведе  процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: Обществен превоз на пътници с автобусен транспорт по 

утвърдената Общинска и Областна транспортни схеми за автобусни линии, както 

следва:  

 

I. Общинска транспортна схема    

1. Ардино-Голобрад                      12.30-07.30 

изпълнява се целогодишно, ежедневно 

 Договор №7 от 2009 год. -  

от 02.02.2009 до 02.02.2019г. 

ЕТ”Арда-Гюрсел Хайрула” 

 

2. Ардино-Сухово                          12.00-07.10 

изпълнява се целогодишно, ежедневно 

 Договор №9 от 2009 год. -  

от 02.02.2009 до 02.02.2019г. 

ЕТ”Арда-Гюрсел Хайрула” 

 

3. Ардино-Еньовче                       10.00-08.30 

изпълнява се целогодишно, ежедневно 

 Договор №4 от 2009 год. - 

от 02.02.2009 до 02.02.2019г. 

”Моллов-393” ООД 

 

4. Ардино-Седларци                     15.00-12.30 

изпълнява се целогодишно, ежедневно 

 Договор №3от 2009 год. - от 

02.02.2009 до 02.02.2019г. 

”Моллов-393” ООД 

 



5. Ардино-Долно Прахово           12.00-07.20 

изпълнява се целогодишно, ежедневно 

 Договор №20 от 2009 год. - 

от 02.02.2009 до 02.02.2019г. 

”Картал тур”ООД 

 

6. Ардино-Еньовче                       09.00-09.30 

изпълнява се целогодишно, ежедневно 

 Договор №27 от 2009 год. - 

от 02.02.2009 до 02.02.2019г. 

”Моллов-393” ООД 

 

7. Ардино-Седларци                     11.00-07.20 

изпълнява се целогодишно, ежедневно 

 Договор №25 от 2009 год. - 

от 02.02.2009 до 02.02.2019г. 

” ЕМИ-МН-08”  -ООД 

 

8. Ардино-Еньовче                       12.00-10.30 

изпълнява се целогодишно, ежедневно 

 Договор №18 от 2009 год. - 

от 02.02.2009 до 02.02.2019г.  

ЕТ ”Ромел-Стефан 

Хаджиев” 

 

9. Ардино-Търносливка              15.00-08.30 

изпълнява се целогодишно, ежедневно 

 Договор №17 от 2009 год. - 

от 02.02.2009 до 02.02.2019г.  

ЕТ ”Ромел-Стефан 

Хаджиев” 

 

10. Ардино-Еньовче                       13.00-11.30 

изпълнява се целогодишно, ежедневно 

 Договор №26 от 2009 год. - 

от 02.02.2009 до 02.02.2019г. 

” ЕМИ-МН-08”  -ООД 

 

11. Ардино-Кроячево                     14.00-14.30 

изпълнява се целогодишно, ежедневно 

 Договор №16 от 2009 год. - 

от 02.02.2009 до 02.02.2019г.  

ЕТ ”Ромел-Стефан 

Хаджиев” 

 

12. Ардино-Ахрянско                     15.00-16.00 

изпълнява се целогодишно, ежедневно 

 Договор №15 от 2009 год. - 

от 02.02.2009 до 02.02.2019г.  

ЕТ ”Ромел-Стефан 

Хаджиев” 

 

13. Ардино-Еньовче                       17.10-07.00 

изпълнява се целогодишно, ежедневно 

 Договор №14 от 2009 год. - 

от 02.02.2009 до 02.02.2019г.  

ЕТ ”Ромел-Стефан 

Хаджиев” 

 

14. Ардино-Русалско                      14.00-07.30 

изпълнява се целогодишно,ежедневно,без 

неделя 

 Договор №12 от 2009 год. - 

от 02.02.2009 до 02.02.2019г.  

ЕТ ”Яйла-Орхан Емин” 

 

15. Ардино-Русалско                      14.00-12.30 

изпълнява се  в неделя 

 Договор №12 от 2009 год. - 

от 02.02.2009 до 02.02.2019г.  

ЕТ ”Яйла-Орхан Емин” 

 

16. Ардино-Ахрянско                     08.00-09.00 

изпълнява се целогодишно, ежедневно 

 Договор №5 от 2009 год. - 

от 02.02.2009 до 02.02.2019г. 

”Моллов-393” ООД 

 

II. Областна транспортна схема    

1. Кърджали – Голобрад              12.30-07.30 

изпълнява се целогодишно, ежедневно 

 Договор №8 от 2009 год. - 

от 02.02.2009 до 02.02.2019г. 

ЕТ”Арда-Гюрсел Хайрула” 

 

2. Кърджали-Русалско                16.00-07.30 

изпълнява се целогодишно,ежедневно,без 

неделя 

 Договор №13 от 2009 год. – 

от 02.02.2009 до 02.02.2019г.  

ЕТ ”Яйла-Орхан Емин” 

 

3. Кърджали-Русалско                16.00-12.30 

изпълнява се  в неделя 

 Договор №13 от 2009 год. – 

от 02.02.2009 до 02.02.2019г.  

 



ЕТ ”Яйла-Орхан Емин” 

 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 451 
1. На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.15 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинско предприятие „Център за услуги в домашна среда”, във връзка с реализацията 

на проект „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи в община 

Ардино чрез социално предприемачество”, финансиран с Договор № BG05М9ОP001-

2.010-0136-C01 по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Общински съвет 

– Ардино определя цени на изработените стоки и предоставяните услуги, както следва: 

 

№ по 

ред 
Наименование на стоката/услугата Мярка 

Цена, лв. с 

ДДС 

 РЪЧНО ИЗРАБОТЕНИ ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВО   

1 Кашпи бр. 6 лв. 

2 Сувенири бр. 10 лв. 

3 Детски играчки бр. 10 лв. 

4 Кошчета за смет бр. 5 лв. 

    

 РЪЧНО ИЗРАБОТЕНИ ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ   

1 Пано бр. 5 лв. 

2 Чорапи бр. 3 лв. 

3 Терлици бр. 2 лв. 

4 Шапки бр. 3 лв. 

5 Шалове бр. 4 лв. 

6 Декоративни възглавнички бр. 5 лв. 

7 Пазарски чанти бр. 2 лв. 

8 Артчанти бр. 10 лв. 

9 Калъфки бр. 2 лв. 

    

 РЪЧНО ИЗРАБОТЕНИ ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ   

1 

Подаръчни кутии 

- Малки 

- Големи 

 

бр. 

бр. 

 

1,50 лв. 

2,50 лв. 

2 Диадеми бр. 2,50 лв. 

3 Фиби бр. 1,50 лв. 

4 Ключодържатели бр. 1,50 лв. 

5 Моливник бр. 2,50 лв. 

6 Ваза бр. 3,00 лв. 

7 Сувенири - висулки бр. 10,00 лв. 

8 Чанти от филц хартия бр. 5,00 лв. 

9 

Подаръчни торбички 

- Малки 

- Големи 

 

бр. 

бр. 

 

1,00 лв. 

2,00 лв. 

10 Свещник бр. 3,00 лв. 

11 Картички от квилинг бр. 3,00 лв. 

    



 КУХНЯ   

1 Баклава 
Тава с диаметър 

40 см 
30,00 лв. 

2 Къпана баница 
Тава с диаметър 

40 см 
30,00 лв. 

3 Сърми кг. 7,00 лв. 

    

 УСЛУГИ ОТ ОБЩ РАБОТНИК   

1 Цепене на дърва куб. 8 лв. 

2 Изкопаване на градини 50 кв.м. 20,00 лв. 

3 Чистене на комин бр. 20,00 лв. 

4 
Услуги в дома /пренасяне на покъщнина, товаро-

разтоварни работи/ 
еднократно 15,00 лв. 

5 Ремонтни работи в дома на ден 20,00 лв. 

    

 СЪБИРАНЕ, ОТПАДЪЦИ РАЗДЕЛНО   

1 Продажба на хартия кг. 0,03 лв. 

 

 2. Приходите по ал.1 да се събират от Касиер – домакина на общинското 

предприятие и да се внасят в общинския бюджет. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 452 
 Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.6 и 12 от ЗМСМА, чл.83, 

ал.2 от ЗПФ и чл.28, ал.2 от Наредбата 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 приема Бюджетна прогноза за 

периода 2019 – 2021 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за 

местни дейности на община Ардино. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 453 
 Общински съвет – Ардино отпуска еднократна финансова помощ на следните 

лица: 

 1.Емрах Ердинчов Хасанов от гр.Ардино в размер на 200 лв. 

 2.Илхан Реджеб Мурад от с.Сухово в размер на 100 лв. 

 3.Сашо Делянов Беличев от гр.Ардино в размер на 100 лв. 

 4.Салиосман Сали Ахмед от с.Китница в размер на 100 лв. 

 5.Васви Кадиров Кадиров от с.Стояново в размер на 100 лв. 

 6.Фирдес Назиф Балджи от с.Светулка в размер на 80 лв. 

 7.Юмю Ахмед Мурад от с.Сухово в размер на 50 лв. 

 8.Гюлтен Мехмед Хасан от гр.Ардино в размер на 50 лв. 

 9.Юмюгюл Шюкри Бекир от с.Долно Прахово в размер на 50 лв. 

 10.Джевдет Шюкри Сефер от гр.Ардино в размер на 50 лв. 

 11.Фикри Мурад Бюлюкбаш от с.Срънско в размер на 50 лв. 

 12.Кязим Мюмюн Мюмюн от с.Долно Прахово в размер на 50 лв. 

 13.Кериме Фикретова Мурадова от гр.Ардино в размер на 50 лв. 

 14.Рафет Мюмюн Мустафа от с.Любино в размер на 50 лв. 

 15.Кадрие Мюмюн Караибрям от гр.Ардино в размер на 50 лв. 

 16.Дургадън Мюмюн Мехмет от гр.Ардино в размер на 40 лв. 



 17.Фикрие Дурмушали Мехмед от гр.Ардино в размер на 40 лв. 

 18.Исмет Ахмед Ахмед от с.Синчец в размер на 40 лв. 

 19.Кюрсие Хасанова Ефендиева от гр.Ардино в размер на 40 лв. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 454 
 Общински съвет – Ардино предлага да се организира среща на учители и 

родители от СУ „Васил Левски” гр.Ардино с представители на Министерство на 

образованието и науката и Министерство на младежта и спорта. 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 22, ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3 

==========  
Вярно с оригинала при ОбС – Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 Протоколчик: Н.Зюлкерова      /С.Байрям/ 


