ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От решение №93 – протокол 11/ 21.12.2020 г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 93
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26a, ал.2 от Закона за народните читалища
Общински съвет - Маджарово приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност
в Община Маджарово през 2021 година.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Маджарово, проведено
на 21.12.2020 г., Протокол № 11, т.1от дневния ред по доклад № 1 при кворум от 11 общински
съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация поименно гласуване - с гласа „за” - 11, „против” - 0 , „въздържали се” 0 и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Маджарово.

Председател ОбС – Маджарово: ……………………..
/ М. Иванов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От решение №94– протокол 11/ 21.12.2020 г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 94
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.127, ал.1 от Закона за публичните финанси Общински съвет - Маджарово приема:
1.Промяна в поименния списък за капиталови разходи за 2020 г., както следва:
№ по
ред

Наименование на обекта

собствени
приходи

1.

Основен ремонт на ДГ „Л.Димитрова” гр.Маджарово

14 966

2.

Изграждане на навес – паркинг за общински МПС

3.

20 006

7.

Основен ремонт на общинска сграда „Стария Съвет”
Изграждане на подпорна стена към спортна площадка за баскетбол
към СУ „Д.Маджаров” гр.Маджарово
Изграждане на трасета за колоездене на територията на община
Маджарово
Авторски надзор на обект „Изграждане на водопроводна мрежа с.
Ръженово”

8.

Придобиване на климатици – 3 бр.

6 624

4..
5.

9 300

7 647
15 031
2 400

75 974

2. На основание чл.127, ал.2, от Закона за публичните финанси обект „Основен ремонт на
ДГ „Л.Димитрова” гр.Маджарово да се финансира от постъпленията по §40 - „Постъпления от
приходи от продажба на общински нефинансови активи” до размера на постъпилите средства
– 14344 лв.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Маджарово, проведено
на 21.12.2020 г., Протокол № 11, т.2от дневния ред по доклад № 2 при кворум от 11 общински
съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация поименно гласуване - с гласа „за” - 11, „против” - 0 , „въздържали се” 0 и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Маджарово.

Председател ОбС – Маджарово: ……………………..
/ М. Иванов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От решение №95 – протокол 11/ 21.12.2020 г. на Общински съвет
гр. Маджарово
Р Е Ш Е Н И Е 95
1.На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси
Общински съвет Маджарово приема промени по бюджета на община Маджарово за 2020 г. за
местните дейности, както следва:
1. Да се увеличи плана:
по приходите
параграф
13-04
24-04
40-22

наименование
Данък за придобиване на имущество
Нетни приходи от продажба на услуги
Постъпления от продажба на нефинансови активи
Всичко:

сума в лв.
22 000
20 000
9 396
51 396

по разходите
дейност
122
122
122
311
322
619
714

Общинска администрация
Общинска администрация
Общинска администрация
Детски градини
Неспециализирани училища
Други дейности на
жил.строителство
Спортна база за спорт за всички

§
52-06
51-00
52-03
51-00
52-06

сума
9 300
20 006
6 624
14 966
7 647

52-06
10-30

17 431
14 000
89 974

Всичко:
2. Да се намали плана :
по разходите
дейност
622
622
622

Озеленяване
Озеленяване
Озеленяване
Изграждане, ремонт и поддържане

§
02-01
10-15
10-16

сума
15 000
1 954
6 624

606
606

на улична мрежа
Изграждане,ремонт и поддържане
на улична мрежа

10-20

10 000
5 000

10-30
Всичко:

38578

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Маджарово, проведено
на 21.12.2020 г. , Протокол № 11, т.3от дневния ред по доклад № 3 при кворум от 11 общински
съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация поименно гласуване - с гласа „за” - 11, „против” - 0 , „въздържали се” 0 и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Маджарово.

Председател ОбС – Маджарово: ……………………..
/ М. Иванов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От решение №96– протокол 11/ 21.12.2020 г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 96
1.На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл.26 от Вътрешни правила за работна заплата в
община Маджарово Общински съвет – Маджарово, дава съгласие да бъдат изплатени
допълнителни възнаграждения за постигнати резултати през 2020 г. на кмет на община,
заместник - кмет, кметове по населени места и кметски наместници в размер на една брутна
работна заплата на всеки.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Маджарово, проведено
на 21.12.2020 г. , Протокол № 11, т.4от дневния ред по доклад № 4 при кворум от 11 общински
съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация поименно гласуване - с гласа „за” - 11, „против” - 0 , „въздържали се” 0 и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Маджарово.

Председател ОбС – Маджарово: ……………………..
/ М. Иванов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От решение №97– протокол 11/ 21.12.2020 г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 97
На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл.4, ал.1 от ПМС № 67 /14.10.2010 г. за заплатите в
бюджетните организации Общински съвет Маджарово приема допълнение към справката за
разпределение на средствата за работна заплата по бюджета на община Маджарово:
Бюджетна
дейност
Общинска
администр
ация

средства
за РЗ
92000

01

7660

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

7660

7660

7660

7660

7660

7660

7660

7660

7660

7700

7700

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Маджарово, проведено
на 21.12.2020 г. , Протокол № 11, т.5 от дневния ред по доклад № 5 при кворум от 11 общински
съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация поименно гласуване - с гласа „за” - 11, „против” - 0 , „въздържали се” 0 и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Маджарово.

Председател ОбС – Маджарово: ……………………..
/ М. Иванов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От решение №98 – протокол 11/ 21.12.2020 г. на Общински съвет
гр. Маджарово
Р Е Ш Е Н И Е 98
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1 и ал.2 и чл.81, ал.1, т.2 от Наредба №2 за
придобиване, управление и разпореждане с общинска частна собственост, Общински съвет –
Маджарово дава съгласие да бъде отдаден под наем, за срок от 5 години, следния общински
имот, частна общинска собственост, както следва:
Наименование, местонахождение
на имота
1.Масивна сграда – бивша баня с площ 161 кв. м.,
кв.31 по плана на гр. Маджарово

месечен наем
на имота
без ДДС
90.00лв.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Маджарово, проведено
на 21.12.2020 г. , Протокол № 11, т.6 от дневния ред по доклад № 6 при кворум от 11 общински
съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация поименно гласуване - с гласа „за” - 11, „против” - 0 , „въздържали се” 0 и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Маджарово.

Председател ОбС – Маджарово: ……………………..
/ М. Иванов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От решение №99– протокол 11/ 21.12.2020 г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 99
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС Общинскисъвет – Маджарово
дава съгласие да се включи в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2020 година – част III, т. I – 6 и т. 7 от Програмата, имот, който
общината ще предостави под наем, а именно:
Масивна сграда – бивша баня 161 кв. м. , кв.31 по плана на гр. Маджарово.
УПИ ХV- /петнадесет/ с площ от 1575 /хиляда петстотин седемдесет и пет/ кв.м.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Маджарово, проведено
на 21.12.2020 г. , Протокол № 11, т.7от дневния ред по доклад № 7 при кворум от 11 общински
съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация поименно гласуване - с гласа „за” - 11, „против” - 0 , „въздържали се” 0 и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Маджарово.

Председател ОбС – Маджарово: ……………………..
/ М. Иванов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От решение №100– протокол 11/ 21.12.2020 г. на Общински съвет
гр. Маджарово
Р Е Ш Е Н И Е 100
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
26/07/2/0/00586 от 31.10.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 година, съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони за Проект „ Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа
на територията на община Маджарово, област Хасково ”, сключен между Община
Маджарово и ДФ „Земеделие”, със седалище и адрес на управление: гр. Маджарово, общ.
Маджарово, обл. Хасково, ул. «Петър Ангелов» 1, ЕИК 000903693, идентификационен номер по
ДДС №BG000903693, представляван от Ерджан Юсуф, ЕГН ******, притежаващ лична карта
******, издадена на ******, от
МВР – гр. Хасково, адрес: с.Горни Главанак, община
Маджарово – Кмет на Община Маджарово,

РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Маджарово да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 2 587
422,88 лв. (два милиона петстотин осемдесет и седем хиляди, четиристотин двадесет и два
лева и осемдесет и осем стотинки ) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово
плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 26/07/2/0/00586 от
31.10.2018 г ., по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване
на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 –
2020 година, съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за
Проект „ Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на територията на
община Маджарово, област Хасково ”, сключен между Община Маджарово и ДФ
„Земеделие”.
2. Възлага на кмета на община Маджарово да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор 26/07/2/0/00586 от 31.10.2018 г. и да ги
представи пред ДФ „Земеделие”.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Маджарово, проведено
на 21.12.2020 г. , Протокол № 11, т.8 от дневния ред по доклад № 8 при кворум от 11 общински
съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация поименно гласуване - с гласа „за” - 11, „против” - 0 , „въздържали се” 0 и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Маджарово.

Председател ОбС – Маджарово: ……………………..
/ М. Иванов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От решение №101– протокол 11/ 21.12.2020 г. на Общински съвет
гр. Маджарово
Р Е Ш Е Н И Е 101
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
26/07/2/0/00586 от 31.10.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 година, съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони за Проект „ Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа
на територията на община Маджарово, област Хасково ”, сключен между Община
Маджарово и ДФ „Земеделие”, със седалище и адрес на управление: гр. Маджарово, общ.
Маджарово, обл. Хасково, ул. «Петър Ангелов» 1, ЕИК 000903693, идентификационен номер по
ДДС № BG000903693, представляван от Ерджан Юсуф, ЕГН ******, притежаващ лична карта
******, издадена на ******, от
МВР – гр. Хасково, адрес: с.Горни Главанак,община
Маджарово – Кмет на Община Маджарово,
РЕШИ:

1. Упълномощава кмета на община Маджарово да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на от
517484,58 лева (петстотин и седемнадесет хиляди четиристотин осемдесети четири лева и
петдесет и осем стотинки ) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на разходите за ДДС
към заявка за авансовоплащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
26/07/2/0/00586 от 31.10.2018 г ., по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 година, съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони за Проект „ Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа
на територията на община Маджарово, област Хасково ”, сключен между Община
Маджарово и ДФ „Земеделие”.
2.
Възлага на кмета на община Маджарово да подготви необходимите документи за
получаване на разходите за ДДС към заявка за авансово плащане по договор 26/07/2/0/00586 от
31.10.2018 г . и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Маджарово, проведено
на 21.12.2020 г., Протокол № 11, т.9 от дневния ред по доклад № 9 при кворум от 11 общински
съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация поименно гласуване - с гласа „за” - 11, „против” - 0 , „въздържали се” 0 и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Маджарово.

Председател ОбС – Маджарово: ……………………..
/ М. Иванов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От решение №102– протокол 11/ 21.12.2020г. на Общински съвет
гр. Маджарово
Р Е Ш Е Н И Е 102
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА , чл.25, ал.1, чл.37в, ал.16 и ал.17 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и чл.75б от ППЗСПЗЗ, Общински съветМаджарово:
1.Дава съгласие да се предоставят за ползване общински имоти с начин на трайно ползване –
полски пътища на ползватели, участници в споразумението за създаване на масив за ползване, с
площ подробно описан в списък на имотите, издаден от Директора на ОД „Земеделие“ Хасково,
по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землища в община Маджарово.
2. Определя наемна цена за един декар в размер на средното годишно рентно плащане за
съответното землище в община Маджарово.
3. Възлага на Кмета на община Маджарово да издава Заповеди и сключи Договори след
заплащане на наемната цена за предоставяне под наем на имоти – полски пътища по т.1 и т.2 от
настоящото Решение в законовоопределения срок.
4. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Маджарово и Областния
Управител на Област Хасково в седем дневен срок от приемането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14 -дневен срок от обявяването му пред
Административен съд – Хасково по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Маджарово, проведено
на 21.12.2020 г., Протокол №11, т.10 от дневния ред по доклад № 10 при кворум от 11
общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с гласа „за” - 11, „против” - 0 ,
„въздържали се” - 0 и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Маджарово.

Председател ОбС – Маджарово: ……………………..
/ М. Иванов/

