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 № 90
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 2019г.
както следва:
1.1. По прихода в размер на 14 570 250 лв., в т.ч. за ДД – 6 681 880 лв. и МД –
7 888 370 лв. (съгласно Приложения № 1 и № 3.)
1.2. По разхода в размер на 14 570 250 лв., в т.ч. за ДД – 6 681 880 лв., МД – 7 778
370 лв. и дофинансиране в делегираните от държавата дейности с местни приходи – 110
000 лв.
(съгласно Приложения № 2 и № 4)
2. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Ардино за 2019г., както
следва:
2.1. По прихода в размер на 12 381 520лв., в т.ч. за ДД – 6 378 275лв. и МД –
6 003 245 лв. (съгласно Приложения № 1 и № 3)
2.2. По разхода в размер на 12 381 520лв, в т.ч. за ДД – 6 378 275лв.,
МД – 5 898 361лв. и в дофинансиране в делегираните от държавата дейности с местни
приходи – 104 884 лв.
(съгласно Приложения № 2 и № 4), в т.ч
2.2.1. План и отчет за изразходваните средства за капиталови разходи за 2019г.,
съгласно Приложение № 5
3. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за
2019г., съгласно Приложение № 6.
4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2019 година, съгласно
Приложение № 7.
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 22
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 91
1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА одобрява предложението на кмета на
общината за кандидатстване на Община Ардино пред СНЦ „МИГ Ардино-Джебел” по
процедура BG06RDNP001-19.387 - МИГ Ардино – Джебел - мярка 7.5. „Подкрепа за
публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по
мащаб туристическа инфраструктура” от Стратегията за водено от общностите местно
развитие с проект “Изграждане, оборудване и обзавеждане на Туристически
информационен център в гр. Ардино, община Ардино”.
2. Упълномощава кмета на общината да предприеме всички необходими мерки по
изготвяне и внасяне на необходимите документи по изискванията на Стратегията за
водено от общностите местно развитие. 3. Потвърждава, че всички дейности по проект
“Изграждане, оборудване и обзавеждане на Туристически информационен център в гр.

Ардино, община Ардино” съответстват на приоритетите на Плана за развитие на община
Ардино през периода 2014 – 2020 г.
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 92
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 № BG06RDNP001-7.007-0067-C01 от 08.05.2019 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 „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура
на 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
9 574,18 лв. (словом девет хиляди, петстотин седемдесет и четири лв. и 18 ст.) за
обезпечаване на 100 % от размера на финансиране на разходи за ДДС върху заявения размер
на авансово плащане (47 870,90 лв.) по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № BG06RDNP001-7.007-0067-C01 от 08.05.2019 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 „Реконструкция,
оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура на 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 № BG06RDNP001-7.007-0067-C01 от
08.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 93
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 № BG06RDNP001-7.007-0067-C01 от 08.05.2019 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 „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна
инфраструктура на 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
47 870,90 лв. (словом четиридесет и седем хиляди, осемстотин и седемдесет лв. и 90 ст.)
за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0067-C01 от
08.05.2019 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 „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна

инфраструктура на 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 № BG06RDNP001-7.007-0067-C01 от
08.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 94
На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 2 от Закона за общинската
собственост, чл. 17, ал. 1, т. 1 от Наредба за общинската собственост, чл. 310, ал. 5, чл.
311, ал. 1, чл. 313, ал. 1, т. 3 и чл.314, ал. 4 от ЗПУО, Общински съвет - Ардино дава
съгласие:
І. 1. Да се преобразува детска градина „Брезичка“ гр. Ардино, чрез разделяне на
групата в с. Горно Прахово в самостоятелна институция в системата на предучилищното
и училищното образование като ДГ „Дъга“, с. Горно Прахово с адрес с. Горно Прахово,
ул. „Първа, считано от 01.08.2020 г.;
2. Брой на децата, които ще се обучават – 12 деца;
3. На обхванатите деца от закритите детски градини по селата; Башево,
Чернигово, Долно Прахово, Дедино, Третак, Търна, Млечино, Богатино, Хромица и
Червена скала се осигурява транспорт, съгласно утвърдената транспортна схема на
община Ардино.
4. Наличният инвентар и сградният фонд на групата в с. Горно Прахово да се
приемат и
стопанисват от ДГ „Дъга“, с. Горно Прахово, община Ардино;
5. Числеността на персонала на ДГ“Дъга“ с. Горно Прахово да се определи
съгласно разпоредбите на Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на
труда, издаден от МОН.
6. Трудовоправните отношения с персонала на групите в с. Горно Прахово да се
уредят при условията и реда на чл. 91 и чл. 123 от Кодекса на труда;
7. Документацията на групите в с. Горно Прахово да се приеме и съхранява в
детска градина „Дъга“, с. Горно Прахово;
8. Общински съвет Ардино възлага на кметът на община Ардино да извърши
всички последващи правни и фактически действия по настоящото решение.
ІІ. 1. Да се преобразува детска градина „Мир“ с. Бял извор, чрез разделяне на
групата в с. Жълтуша в самостоятелна институция в системата на предучилищното и
училищното образование като ДГ „Радост“, с. Жълтуша с адрес с. Жълтуша, община
Ардино, считано от 01.08.2020 г.;
2. Брой на децата, които ще се обучават – 12 деца;
3. На обхванатите деца от закритите детски градини по селата; Седларци,
Гарване, Главник, Еньовче се осигурява транспорт, съгласно утвърдената транспортна
схема на община Ардино.
4. Наличният инвентар и сградният фонд на групата в с. Жълтуша да се приемат и
стопанисват от ДГ „Радост“, с. Жълтуша, община Ардино;
5. Числеността на персонала на ДГ“Радост“ с. Жълтуша да се определи съгласно
разпоредбите на Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда,
издаден от МОН.
6. Трудовоправните отношения с персонала на групите в с. Жълтуша да се уредят
при условията и реда на чл. 91 и чл. 123 от Кодекса на труда;

7. Документацията на групите в с. Жълтуша да се приеме и съхранява в детска
градина „Радост“, с Жълтуша;
8. Общински съвет Ардино възлага на кметът на община Ардино да извърши
всички последващи правни и фактически действия по настоящото решение.
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 95
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 №38 от
10.02.2020 година на Общински съвет-Ардино програма за придобиване, управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост, като включва в списъка следния имот:
1. Урегулиран поземлен имот /УПИ III/ с площ 546.00 кв.м. , находящ се в
землището на с.Синчец, общ.Ардино, ведно с изградената върху него: Помощна сграда,
дървена барака – представляваща едноетажна полумасивна сграда със застроена площ
152.00 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост №990 от 17.05.2011 година.
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 96
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 №38 от
10.02.2020 година на Общински съвет-Ардино програма за придобиване, управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост, като включва в списъка следния имот:
1. Урегулиран поземлен имот /УПИ II/ от кв.79 с площ 646.00 кв.м. , находящ се в
землището на гр..Ардино, кв.”Къпина”.
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 97
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. Урегулиран поземлен имот /УПИ III/ с площ 546.00 кв.м. , находящ се в
землището на с.Синчец, общ.Ардино, ведно с изградената върху него: Помощна сграда,
дървена барака – представляваща едноетажна полумасивна сграда със застроена площ
152.00 кв.м., аткуван с Акт за частна общинска собственост №990 от 17.05.2011 година.
IІ.Упълномощава Кмета на Община Ардино да възложи на лицензиран оценител
изготвянето на оценка за имота по т.I .
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 98
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. Урегулиран поземлен имот /УПИ II/ от кв.79 с площ 646.00 кв.м. , находящ се в
землището на гр..Ардино, кв.”Къпина”.
IІ.Упълномощава Кмета на Община Ардино да възложи на лицензиран оценител
изготвянето на оценка за имота по т.I .
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26
==========

Р Е Ш Е Н И Е № 99
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 5/пет/ години, за ползване по предназначение:
Поземлен имот с идентификатор 62894.10.382, област Кърджали, община Ардино,
с.Родопско, м.Чандър тарла, вид собств.: общинска частна, вид територия: Земеделска,
категория: 9, НТП – изоставена нива, площ: 5507 кв.м., стар номер 000342, първоначална
годишна наемна цена – 119.50 лв.;
Поземлен имот с идентификатор 62894.10.389, област Кърджали, община Ардино,
с.Родопско, м.Авлу алтъ, вид собств.: стопанисвано от общината, вид територия:
Земеделска, категория: 9, НТП – изоставена орна земя, площ: 2698 кв.м., стар номер
000350, първоначална годишна наемна цена – 58.55 лв.;
Поземлен имот с идентификатор 62894.10.363, област Кърджали, община Ардино,
с.Родопско, м.Авлу алтъ, вид собств.: общинска частна, вид територия: Земеделска,
категория: 9, НТП – изоставена орна земя, площ: 3099 кв.м., стар номер 000322,
първоначална годишна наемна цена – 67.25 лв.;
Поземлен имот с идентификатор 73732.10.654, област Кърджали, община Ардино,
с.Търносливка, вид собств.: Стопанисвано от общината, вид територия: Земеделска,
категория: 9, НТП – нива, площ: 1997 кв.м., стар номер 000438, първоначална годишна
наемна цена – 43.33 лв.;
Поземлен имот с идентификатор 73732.10.383, област Кърджали, община Ардино,
с.Търносливка, вид собств.: стопанисвано от общината, вид територия: Земеделска,
категория: 9, НТП – нива, площ: 4308 кв.м., стар номер 000448, първоначална годишна
наемна цена – 93.48 лв.;
Поземлен имот с идентификатор 73732.10.191, област Кърджали, община Ардино,
с.Търносливка, вид собств.: Стопанисвано от общината, вид територия: Земеделска,
категория: 9, НТП – нива, площ: 3387 кв.м., стар номер 000254, първоначална годишна
наемна цена – 73.50 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 № 100
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 39952.11.112, област Кърджали, община Ардино,
с.Кроячево, м.Аркалтъ, вид собств.: общинска частна, вид територия: Земеделска,
категория: 8, площ: 1477 кв.м., стар номер 000631, първоначална годишна наемна цена –
32.05 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 № 101
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.23, ал.1 от НРПУРОИ в Община Ардино, открива
процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен,
общинска собственост, както следва:
1.Терен , находящ се на ул.”Бреза” в гр.Ардино с площ-50 кв.м. за поставяне на
преместваемо съоръжение /две клетки/ за разкриване автомивка на самообслужване за
срок от 3 /три/ години. Първоначална месечна наемна цена 60.00 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 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 102
І. 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 в община Ардино, открива процедура
за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти частна
общинска собственост, както следва:
- Общинско нежилищно помещение, /магазин за промишлени стоки/ 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 25.00кв.м., с
предназначение: за развиване на търговска дейност, за срок от 3 /три / години,
първоначална месечна наемна цена : 82.50лв, без ДДС.
ІІ. Общински съвет – Ардино на основание чл.17, ал.2 от НРПУРОИ в Община
Ардино, упълномощава Кмета на Общината да сключи договора за наем със спечелилия
търга.
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 103
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
Договорите за наем на общински нежилищни помещения за срок от една /1/ година, на
наемателите, 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 01.07.2020г.
до 30.06.2021година.
- Договор №5 от 01.07.2016 год. за наем на общинско нежилищно помещение,
находящо се в сградата на кметство с.Бял извор, общ.Ардино, част от имот публична
общинска собственост /акт №22 от 01.12.1997 г./, с обща полезна площ 32.00 кв.м., с
наемател Къймет Наджи Молла, с предназначение за извършване на търговска дейност,
при месечна наемна цена 70.73лв., без ДДС, считано от 01.07.2020г. до 30.06.2021година.
ІІ. Общински съвет – Ардино упълномощава Кмета на Община Ардино да сключи
Анекси към Договорите за наем.
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26
==========
Р Е Ш Е Н И Е № 104

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
01.07.2020год. до 30.06.2021год.
ІІ. Общински съвет – Ардино упълномощава кмета на общината да сключи
съответния Анекс.
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” – 26
==========
Вярно с оригинала при ОбС – Ардино
Протоколчик: Н.Зюлкерова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/С.Байрям/

