
 

  
 

ПРЕПИС! 

ПРОТОКОЛ № 8 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АРДИНО, ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ НА 28.06.2016 ГОДИНА 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 115 

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 

81 630,54 лв. (осемдесет и една хиляди шестстотин и тридесет лева и петдесет и четири 

стотинки) по Договор № BG05М9ОР001-2.004-0004-С01 за изпълнение на проект 

“Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и 

активно социално включване в община Ардино”, финансиран по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Процедура BG05М9ОР001-2.004 

„Услуги за ранно детско развитие. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 116 
 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 – магазин за плод-зеленчук, находящ 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 

предназначение: за развиване на търговска дейност,  месечна наемна цена : 79.20лв., 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 обекта по т.1   в размер на  три месечни наема с ДДС  285.12 лв с 

ДДС; 

 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   № 117 
 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 ”а” от НРПУРОИ  в Община Ардино открива 

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

имот, публична общинска собственост, както следва:  

 1.Помещения –  2 броя / с обща площ 140 кв.м. находящи се в сградата на бивше 

УПК /СОУ В.Левски/ гр.Ардино, парцел Х , кв. 18 по ПУП на гр.Ардино, актуван с 

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

факс 45 68; е-mail:obs_ardino@abv.bg 



АПОС №64 от 17.06.1998 година  за срок от 5 /пет/ години, за извършване на  

производствена дейност,  при следните тръжни условия: 

 -Първоначална месечна наемна цена  за помещенията по т.1–203.00 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 обекта по т.1  в размер на  един месечен наем  с ДДС  в размер на    

243.60лв. се внася в касата на община Ардино, в срок до деня, предхождащ 

провеждането на търга; 

 -Заявленията за участие в търга се внасят в деловодството на община Ардино в 

същия срок; 

 -Представянето на пликовете с предложенията за цена при проведен таен търг се 

прави пред тръжната комисия, в деня и часа, определени за начало на търга;  

 -Оглед на помещенията – веки работен ден – от 10.00 до 15.00 часа; 

 -При липса на кандидати, повторни търгове да се проведат при същите условия, 

всяка следваща седмица, в същия ден и час; 

 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   № 118 
 І.Общински съвет – град Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във 

връзка с чл.23, ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество в община Ардино, дава съгласие за удължаване на срока на 

Договор №8/01.07.2011 год. за наем на общински терен, находящ се на ул.”Пирин” /до 

фирма „Артекс”ООД/, гр.Ардино, с обща полезна площ 41.66 кв.м., с наемател Евгин 

Арслан Мехмед, с предназначение: за развиване на търговска дейност, при месечна 

наемна цена: 50.00лв. без ДДС /петдесет лева/, считано от 01.07.2016 год. до 30.06.2017 

год. 

 ІІ. 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 01.07.2010 год. за наем на общинско нежилищно помещение – 

магазин за промишлени стоки, с площ 25.00кв.м., находящо се на Общински пазар град 

Ардино, сектор”Б”, кв.11 по ПУП на град Ардино, част от имот частна общинска 

собственост /Акт №165 от 24.02.2000г./ с наемател Аднан Джемилов Юсеинов, 

управител на „ВИП-37”ЕООД, ЕИК-201063703, при месечна наемна цена 82.50лв.без 

ДДС., считано от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 година. 

 - Договор №11/01.07.2008 год. за наем на общинско нежилищно помещение – 

Магазин за промишлени стоки, находящо се но Общински пазар – Ардино, сектор „Б”, 

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 Недялка 

Иванова Бояджиева, с предназначение: за разкриване на офис, при месечна наемна 

цена: 127.77 лв., без ДДС, считано от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 година. 

 - 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 01.07.2016 

г. до 30.06.2017 година. 

 - Договор №11/01.08.2009 год. за наем на общинско нежилищно помещение – 

магазин за промишлени стоки, 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 Владимир Ясенов Мишуров, с 

предназначение: за развиване на търговска дейност,  месечна наемна цена: 39.60лв., без 

ДДС., считано от 01.08.2016 г. до 31.07.2017 година. 

 - Договор №12/01.08.2009 год. за наем на общинско нежилищно помещение- 

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 25.00 кв.м., с наемател Севим Мехмедали Мустафа, с предназначение: за 

развиване на търговска дейност,  месечна наемна цена: 82.50 лв., без ДДС., считано от 

01.08.2016 г. до 31.07.2017 година. 

 - Договор №9/01.08.2013 год. за наем на общинско нежилищно помещение- 

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 01.08.2016 г. 

до 31.07.2017 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. 

 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   № 119 
 I.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 общински недвижим имот ,частна общинска 

собственост, както следва: 

 1.Урегулиран поземлен имот  /УПИ/ I /римско едно/ от кв.22 /двадесет и две/ 

представляващ имот с планоснимачен №238 /двеста тридесет и осем/ по ПУП на 

гр.Ардино, изменен и одобрен със Заповед №79 от 21.03.2005 година на Кмета на 

Община Ардино, с площ 658.00 /шестотин петдесет и осем /  кв.м. , ведно с изградената 

върху него сграда:  

 -Едноетажна полумасивна сграда- склад с висок приземен етаж със застроена 

площ 268.00/двеста шестдесет и осем/ кв.м. и разгърната застроена площ 536.00 

/петстотин тридесет и шест/ кв.м., граници на имота: северозапад:  УПИ  XXIV-833 от 

кв.22;         североизток:   улица;  югоизток:  УПИ   III-245 от кв.22;  югозапад: УПИ   

XXIII-834 от кв.22, актуван с Акт за частна общинска собственост №824 от 01.03.2010 

година.      

 II.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   № 120 



 І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПРЗ към 

ИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр.62/2010 г.), Общински съвет – Ардино предоставя на 

наследниците на Мехмед Юсеин М.Хасанов част от имот с кадастрален №016508 по 

КВС на с.Бял извор /бивш имот в землище Диамандово с №010345/ с площ 1.150 дка, 

находящ се в местността „Оваджик” в землището на с.Бял извор с ЕКАТТЕ:07747 и 

части от имоти с №016519 и №016522 по КВС на с.Бял извор /образувани от имот с 

№010227 и имот №010193 землище Диамандово/ с площ 1.707 дка, в местността 

„Друбино” в землището на с.Бял извор с ЕКАТТЕ:07747, община Ардино, по искане на 

Общинска служба по Земеделие – Ардино. ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПРЗ към ИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр.62/2010 г.), 

Общински съвет – Ардино предоставя на наследниците на Афуз Ахмедов Сюлейманов 

част от имот с кадастрален №000232 по КВС на с.Левци, с площ 0.800 дка, находящ се 

в местността „Язла”; част от имот с кадастрален №000255 по КВС на с.Левци, с площ 

2.000 дка, находящ се в местността „Ев алтъ”; част от имот с кадастрален №000387 по 

КВС на с.Левци, с площ 0.300 дка, находящ се в местността „Язла”; част от имот с 

кадастрален №000391/получен от обединяване на №000235, №000237, №000238 и 

№000240/ по КВС на с.Левци, с площ 2.000 дка, находящ се в местността „Коджа дере”; 

част от имот с кадастрален №000400/получен от обединяване на №000246 и №000249/ 

по КВС на с.Левци, с площ 0.801 дка, находящ се в местността „Алфатлък”; част от 

имот с кадастрален №000400/получен от обединяване на №000246 и №000249/ по КВС 

на с.Левци, с площ 2.002 дка, находящ се в местността „Ев алтъ”; част от имот с 

кадастрален №000400/получен от обединяване на №000246 и №000249/ по КВС на 

с.Левци, с площ 6,506 дка, находящ се в местността „Алачик алтъ”; част от имот с 

кадастрален №000400/получен от обединяване на №000246 и №000249/ по КВС на 

с.Левци, с площ 0.508 дка, находящ се в местността „Дере авлу”; част от имот с 

кадастрален №000400/получен от обединяване на №000246 и №000249/ по КВС на 

с.Левци, с площ 0.509 дка, находящ се в местността „Осман кирезли”; част от имот с 

кадастрален №000400/получен от обединяване на №000246 и №000249/ по КВС на 

с.Левци, с площ 1.000 дка, находящ се в местността „Алачик алтъ”; част от имот с 

кадастрален №000400/получен от обединяване на №000246 и №000249/ по КВС на 

с.Левци, с площ 0.504 дка, находящ се в местността „Исчи йер”; част от имот с 

кадастрален №000400/получен от обединяване на №000246 и 000249/ по КВС на 

с.Левци, с площ 1.000 дка, находящ се в местността „Карамъклък” и част от имот с 

кадастрален №000400/получен от обединяване на №000246 и №000249/ по КВС на 

с.Дядовци, с площ 0.602дка, находящ се в местността „Ямач” в землището на с.Левци с 

ЕКАТТЕ:44896, община Ардино, по искане на Общинска служба по Земеделие – 

Ардино. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 121 
 І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.102,ал.2 от НРПУРОИ в Община 

Ардино, Общински съвет – Ардино приема пазарна оценка на посочения недвижим 

имот, определена от лицензиран оценител и  обявява за първоначална тръжна цена за 

продажба, както следва: 

 1.Урегулиран поземлен имот  /УПИ/ I /римско едно/ от кв.22 /двадесет и две/, 

представляващ имот с планоснимачен №238 /двеста тридесет и осем/ по ПУП на 

гр.Ардино, изменен и одобрен със Заповед №79 от 21.03.2005 година на Кмета на 

Община Ардино, с площ 658.00 /шестотин петдесет и осем /  кв.м., ведно с изградената 

върху него сграда:  



 -Едноетажна полумасивна сграда- склад с висок приземен етаж със застроена 

площ 268.00/двеста шестдесет и осем/ кв.м. и разгърната застроена площ 536.00 

/петстотин тридесет и шест/ кв.м., граници на имота: северозапад:  УПИ  XXIV-833 от 

кв.22;  североизток:   улица;  югоизток:  УПИ   III-245 от кв.22;  югозапад: УПИ   XXIII-

834 от кв.22, актуван с Акт за частна общинска собственост №824 от 01.03.2010 година, 

при първоначална тръжна цена  24 800.00 лв. /Двадесет четири хиляди осемстотин 

лева/.  

 ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС определя 

процедурата за продажба на имота по т.1 – публичен търг с явно наддаване. 

 ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Ардино да организира подготовката и 

провеждането на търговете, и да сключи договорите за продажба със спечелилите 

участници. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 122 
 1.Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка 

с чл.28, т.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общински жилища и условия и ред за установяване на жилищни нужди и настаняване 

под наем, дава съгласие за продажба на общинско жилище, находящо се в бивша 

търговска сграда /обособени магазини/ в с.Русалско, актуван с акт за частна общинска 

собстевност № 717 от 10.11.2008 г. на наемателя Юксел Хюсеин Шабан, настанен 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 Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общински жилища и условия и ред за установяване на жилищни нужди и настаняване 

под наем, дава съгласие за продажба на общинско жилище, находящо се в сградата на 

Здравна служба в с.Бял Извор, актуван с акт за частна общинска собственост № 2220 от 

20.11.2014 г. на наемателя Джемал Байрамалиев Хасанов, настанен в него по 

административен ред. 

 3.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 имота, след което да издаде заповед за прехвърляне на право на собственост 

и да сключи договорите за покупко-продажба. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 123 
 Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.16в, ал.1 от 

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

схеми и за осъществяване обществени превози на пътници с автобуси, възлага 

превозите по Ардино – Ябълковец с часове на тръгване 15:15 – 07:20 ч. и Ардино – 

Ленище с часове на тръгване 07:00-08:00 и 13:00-14:00 ч. на Олмена 06” ЕООД, с 

управител Фаик Шакир. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 124 
 І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от Закона за 

общинската собственост и чл.3,, ал.1 от НРПУРОИ на община Ардино, Общински 

съвет – Ардино обявява следния недвижим имот за частна общинска собственост: 

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-44 /римско четири, арабско четиридесет и 

четири/ от квартал 20 /двадесет/ по регулационния план на село Горно Прахово, 



община Ардино, с площ 520.00 кв.м. актувано с Акт за публична общинска собственост 

№ 2420/17.11.2015 г. 

 ІІ.Упълномощава Кмета на Общината да направи необходимата корекция в акта 

за общинска собственост на имота по т.І. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 125 
 1.На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл. 100 от Закона за лечебните заведения, осигурява целева 

месечна субсидия за незаетите индивидуални практики за първична извънболнична 

помощ в селата Бял извор, Падина, Жълтуша, Млечино, Боровица и Чубрика в размер 

на стойността на субсидия отпускана от НЗОК на неблагоприятните практики. 

 2.На лекарите заели практиките, да се предостави правото да ползват 

безвъзмездно общински жилища в посочените населени места. 

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

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 126 
 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 

от Закона за водите /ЗВ/ и във връзка с писмо с изх.№АВиК-01-17-1 и наш вх.№ 15-08-

5/31.05.2016 г. за свикване на общото събрание на Асоциация по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „В и К” ООД гр.Кърджали, Общински съвет - Ардино: 

 1.Определя Изет Изет Шабан – зам.кмет на община Ардино за заместващ на 

представителя на Община Ардино в Общото събрание на Асоциацията по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД гр.Кърджали, при невъзможност 

на същия да участва в насроченото на 30.06.2016 г. извънредно заседание на Общото 

събрание на Асоциацията. 

 2.Дава мандат на Изет Изет Шабан, в качеството му на представител на Община 

Ардино в Общото събрание на Асоциацията за представяне на позицията на общината 

по точките от дневния ред, насрочено за 30.06.2016 г., както следва: 

 -по т.1 – да гласува за приемане на препоръчителния размер на вноската на 

държавата в бюджета на Асоциацията за 2017 година да бъде 20 000 /двадесет хиляди/ 

лева. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 127 
 І.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.53, ал.3 от Закона за лечебните 

заведения, чл.3, ал.1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните 

заведения, обявява конкурс за управител на МБАЛ „Ардино” ЕООД, както следва: 

 1.Обект на конкурса: „Възлагане на управлението на МБАЛ „Ардино” ЕООД за 

срок от три години, като конкурсът ще се проведе на три етапа. 

 -Проверка на съответствието на предоставените документи с предварително 

обявените условия; 

 -Оценка на програма за развитието  и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период; 

 -Провеждане на събеседване с кандидатите. 

 2.Изисквания към кандидатите: 

 -Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по 

медицина, съответно дентална медицина и квалификация по здравен мениджмънт или 

лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление 



с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по 

икономика на здравеопазването; 

 -Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по 

дентална медицина или икономист, кандидатите притежаващи образователно-

квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина, да 

имат придобита специалност; 

 -Да отговарят на условията за управител по Търговския закон и Закона за 

лечебните заведения; 

 -Да не са осъдени на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ 

характер, освен ако не са реабилитирани. 

 3.Необходими документи: 

 -Заявление за участие в конкурса; 

 -Автобиография; 

 -Копие от диплома за завършено образование по посочените специалности; 

 -Удостоверение за квалификация по „Здравен мениджмънт” за лекарите, 

съответно стоматолозите, отговарящо на изискванията на §3 от Наредба № 9/26.06.2000 

г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на 

лечебни заведения по Закона за лечебните заведения; 

 -Копие от диплома за придобита специалност за лекарите, съответно на 

стоматолозите; 

 -Копие от трудова книжка, удостоверяваща наличието на изискуемиа трудов 

стаж; 

 -Свидетелство за съдимост; 

 -Програма за развитие и дейността на лечебното заведение за тригодишния 

период; 

 4.Място и срок за подаване на документите: Заявленията за участие в конкурса, 

заедно с необходимите документи се подават в запечатан плик и се завеждат по реда на 

тяхното постъпване в деловодството на общината до 17.00 часа на тридесет и петия 

календарен ден след публикацията на обявата. Ако срокът изтича в неработен ден 

крайната дзата за подаване на документите да се счита първия работен ден след 

упоменатия срок. Програмата за развитие се представя в отделен запечатан плик. 

 5.Място и срок, в който може да се получи информация: Всеки работен ден до 

изтичане на срока за подаване на документите в сградата на Общинска администрация 

Ардино. 

 6.Дата, час и място на провеждане на конкурса: От 10.00 часа на следващия 

работен ден след изтичане на срока за подаване на документите в заседателната зала на 

общината. 

 ІІ.На основание чл.5, ал.1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 

провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона 

за лечебните заведения, Общински съвет – Ардино назначава комисия за организиране 

и провеждане на конкурс от пет члена в състав: 

 Председател: Зам.кмет на община Ардино 

 Секретар: Представител на Регионална здравна инспекция град Кърджали 

 Член: Представител на РЗОК гр.Кърджали 

 Член: Юрисконсулт на общината 

 Член: Мюмюн Рахим Джила – общински съветник 

 Определя възнаграждения за членовете на комисията, както следва: 

 Председател:…………….лв. 

 Секретар:………………...лв. 

 Членове:………………….лв. 



 ІІІ.На основание чл.3, ал.3 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 

провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона 

за лечебните заведения, Общински съвет – Ардино утвърждава проект на договор за 

възлагане на управлението на МБАЛ „Ардино” ЕООД, който да бъде предоставен на 

кандидатите за участие в конкурса. 

 ІV.Възлага на кмета на общината да организира провеждането на конкурса, 

съгласно нормативната уредба. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 128 
 1.Общински съвет – Ардино приема План за оптимизация на разходите на СОУ 

„Христо Смирненски” с.Бял Извор. 

 2. Съгласно приетия План за оптимизация на разходите на СОУ „Христо 

Смирненски” с.Бял Извор, Общински съвет – Ардино променя Решение № 

104/27.05.2016 година в частта му в Приложение № 1. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 129 
 Общински съвет – Ардино, съгласно Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с разпоредбите на чл.190 и чл.22 от Закона за 

управление на отпадъците приема Наредба за управление на отпадъците на територията 

на община Ардино. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 130 
 Общински съвет – Ардино на основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация приема следните изменения и допълнения в 

Наредбата за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, 

ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа: 

 1.Алинея 1 на чл.8 се допълва, като думата разрешение се добавя текста: 

„/приложение № 1 или приложение № 2/”; 

 2.Алинея 2 на чл.8 се допълва, като след думата пътищата се добавя текста: 

„съгласно тарифата – приложение № 3, неразделна част от Настоящата Наредба”. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 131 
1. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, т.6 от ЗОС, § 1, т.1 от 

допълнителни разпоредби от ЗОС и във връзка с §5, т.7 допълнителни разпоредби на 

ЗУТ Общински съвет- Ардино обявява Местен път III – 865, Ардино – Кърджали, от 

разклон ТК «Бели Брези» - км 35+638) ТК «Бели Брези» – с. Млечино, от км 0+000 до км 

7+500 за ОБЩИНСКИ ОБЕКТ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ. 

2. Възлага на кмета на община Ардино да внесе изискващите се документи в МЗХ 

и РДГ Кърджали. 

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

==========  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 132 
 Общински съвет – Ардино прие Информация от Директора на ТП ДГС – 

Ардино. 

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

==========  



Вярно с оригинала при ОбС – Ардино  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

         Протоколчик:Н.Зюлкерова     /С.Байрям/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


