ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО
ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От решение № 111 – протокол 13/ 25.02.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово
Р Е Ш Е Н И Е 111
На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА и чл.84, ал.6 и чл.140, ал.4 от Закона за публичните
финанси Общински съвет - Маджарово приема изменения и допълнения в Наредба за условията
и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Маджарово:
1. В чл.2 се създава нова ал.6:
Ал.6 Общинският съвет по предложение на кмета на общината утвърждава показателите по
чл.45, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси за кметствата и населените места с кметски
наместници:
Разходи за делегирани от държавата и за местни дейности, както и във функционален
разрез съгласно единната бюджетна класификация, за:
а) персонал;
б) издръжка;
в) лихви;
г) помощи и обезщетения за домакинства;
д) текущи субсидии;
е) капиталови разходи;
2. В чл.16 се създава нова ал.2 и ал.3:
Ал.2 За определяне на разходите на кметствата и населените места с кметски наместници за
съответната година на основание чл.45,ал.1, т.2, букви „а” – „д” от Закона за публичните
финанси се определят въз основа на следните обективни критерии:
1.Щатна численост за кметството или населеното място с кметски наместник;
2.Финансово-счетоводни данни за кметството или населеното място с кметски наместник
за предходната година, коригирани в увеличение или намаление на база извършен анализ ;
3.Площ на кметството или населеното място с кметски наместник по постоянен адрес;
4.Дължина на уличната мрежа в кметството или населеното място с кметски наместник;
Ал.3 Капиталовите разходи по чл.45, ал.1, т.2, буква „е” от Закона за публичните финанси
се определят въз основа на актуални данни за състоянието на социалната и техническа
инфраструктура, изготвени от звеното по устройство на територията.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Маджарово, проведено
на 25.02.2021 г., Протокол № 13, т.1 от 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 № 112 – протокол 13/ 25.02.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово
Р Е Ш Е Н И Е 112
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл. 52, ал.1и ал.2 от ЗМСМА, чл. 94, ал.2 и ал.3 и
чл.39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 год.
Общински съвет - Маджарово приема:
1. Бюджет на община Маджарово за 2021 год. в размер на

3 943 003 лв.

За държавни дейности
Общо приходи за държавните дейности – 2 230 121 лв.
В т.ч.




Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 1 985 539 лв.
преходен остатък в размер 254 551 лв. в делегираните от държавата дейности: във
функция „Общи държавни служби” – 52 653 лв., във функция „Отбрана и сигурност” –
25 287 лв., във функция „Образование” – 161 403 лв., функция „Здравеопазване” – 4 688
лв., дейност 713 – „Спорт за всички” – 551 лв. и преходен остатък от финансиране на
дейности по проект във функция „Образование” – 9969 лв.
Общо разходи за държавните дейности – 2 230 121 лв.

В т.ч.
Бюджетна функция

Обща
субсидия

Преходен
остатък

Обща сума

Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
в т.ч.
Детски градини
Неспециализирани училища
Профес. паралелки
Други дейности на образ.

707 100
127 791
1041 144

52 653
25 287
161 403

759 753
153 078
1202 547

186 356
438 012
416 776

32 450
70 000
58 953

218 806
508 012
475 729

19 733
43 835

4 688

24 421
43 835
551
45 936
2 230 121

Здравеопазване
Социални грижи
Спорт за всички
Култура
Всичко разходи

551
45 936
1 985 539

244 582

За местни дейности
П Р И Х О Д И:
1.Обща изравнителна субсидия 418 500 лв.
2.За зимно поддържане
114 400 лв.
3.Целева субсидия за капиталови разходи – 600 200 лв.
4.Преходен остатък – 394 145 лв., в т.ч. - от финансиране по проекти – 93 863 лв.
4.Собствени приходи : 309 500 лв.
в това число :
Параграфи
01-03
13-01
13-03
13-04
13-08
24-04
24-05
24-06
27-01
27-05
27-07
27-08
27-10
27-11
28-02
28-09
37-01
37-02
40-22
40-40
41-00
93-00
83-81
88-03
61-02

Наименование
Окончателен годишен/патентен/данък
Данък в/у недвижими имоти
Данък в/у превозните средства
Данък при придобиване на имущество
Туристически данък
Нетни приходи от продажби на услуги
Наеми на имущество
Наем на земя
Такса за детски градини
Такса за използване на пазари
Такса битови отпадъци
Такси в образованието
За технически услуги
За административни услуги
глоби
Наказателни лихви
Внесен ДДС
Внесен д-к в-у стопанската дейност
Постъпления от продажба на сгради
Постъпления от продажба на земя
Концесии
Всичко:
Задължения по финансов лизинг
Погашения на заеми
трансфери
Всичко приходи:

Сума
2000
25000
70000
10000
2000
23000
50000
10000
500
101000
5000
15000
10000
7000
-26000
-5000
10000

309500

-93863
-30000
185637

Всичко приходи по бюджета за местните дейности – 1 712 882 лв.
Общо разходи за местни дейности – 1 712 882 лв.
Бюджетна функция/дейност
Общи държавни служби
Образование
Култура

Обща сума
261 700
167 500
43 000

Численост
2

Физк. и спорт
Жилищно стр. и опазв.околна среда
Др.дейности по селко и горско стопанство
Служби и дейности по поддр. на пътища
Околна среда

5 000
961 479
56 100
216 103
2 000

14
1

2. Приема численост на персонала :
 Общинска администрация – 36 бр.
 Детска градина – 9 бр.
 Здравеопазване – 2 бр.
 Читалище – 4 субсидирани бройки
 Ученически стол – 2 бр.
 Жилищно строитeлство и БКС – 14 бр.
 Др.дейности по селско и горско стопанство – 1 бр.
3.Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер
на 648 696 лв.
 За държавни дейности – образование – 254 551 лв., в т.ч. за финансиране на
проекти – 9969 лв.


За местните дейности– 394 145 лв., в т.ч. - от финансиране по проекти – 93 863
лв.

4.Приема инвестиционната програма за 2021 г. в размер на 607 200 лв.
5. Приема разчет за финансиране на капиталовите разходи:
№ по
ред Наименование на обекта

Целева
субсидия

Рехабилитация на улица „Д.Маджаров” в гр.Маджарово от о.т.
25до 34 от о.т. 34 до о.т. 11
Изготвяне на работен проект за обект „Рехабилитация на улица
„Д.Маджаров” гр.Маджарово
Строителен надзор за обект „Рехабилитация на улица
„Д.Маджаров” гр.Маджарово
Авторски надзор за обект „Рехабилитация на улица
„Д.Маджаров” гр.Маджарово

350 000

5.

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

16 000

6.

Реконструкция на прилежащ двор в СУ „Д.Маджаров”
гр.Маджарово

40 000

7.

Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа с.Ефрем

20 000

8.

Рехабилитация на външна водопроводна мрежа с. Ръженово

10 000

9.

Основен ремонт на сграда „Младежки клуб” с.Тополово

40 000

1.
2.
3.
4.

15 000
5 000
2 000

собствени
приходи

10.

Проектиране на улици в гр.Маджарово

22 000

11.

Рехабилитация на улици в с.Долно Съдиево от о.т.5 до о.т. 9

25 000

12.

Рехабилитация на улици в с.Румелия от о.т. 3 до о.т. 19

10 000

13.

Рехабилитация на улици в с.Долни Главанак от о.т. 65 до о.т.
53

20 000

14.

Рехабилитация на улици в с.Златоустово от о.т.13 до о.т.19 и
отот о.т.3 до о.т.25

10 000

15.

Рехабилитация на отводнителни канавки–с.Долни Главанак,

15 200

16.

Оборудване ДГ гр.Маджарово
Всичко целеви капиталови:

600 200

7 000
7 000

Всичко: шестстотин и седем хиляди и двеста лева
6. Приема списък за текущи ремонти по улици в населените места, финансирани със собствени
средства:

1.

Рехабилитация на улици в с.Горно поле от о.т. 22 до о.т. 23

15 000

2.

Рехабилитация на улици в с.Селска поляна от о.т. 35 до о.т. 42

20 000

3.

Рехабилитация на улици в с.Бориславци от о.т.6 до о.т. 11 и
о.т. 14 до о.т.16

30 000

4.

Рехабилитация на улици в с.Малки Воден от о.т.20 до о.т.23

10 000

5.

Рехабилитация на улици в гр.Маджарово от о.т.116 до о.т.121 и
от о.т.126 до о.т.140

25 000
100 000

7. Утвърждава разходите по определени показатели /чл.45,ал.1,т.2 от ЗПФ/ по бюджетите на
кметства и населени места с кметски наместници, съгласно чл.21,ал.1,т.6 и чл.52 от ЗМСМА;
8. Общински съвет - Маджарово приема поевтиняването на храната на учениците да бъде в
следния размер :


Закуска за ученици от І – ІV клас - 0,30 лв. за сметка на бюджета за местните дейности;

9. Общински съвет - Маджарово приема от общинския бюджет да се поемат разходите за
погребения, включващи издаване на некролог, ковчег, изкопаване и др., до 100,00 лв. на
самотни, без близки и роднини, бездомни, настанени в заведения за социални услуги или
регистрирани в службите за социално подпомагане лица и 40.00 помощи за погребения от
бюджета за местни дейности;
10. Общински съвет - Маджарово определя разходите за представителни цели за 2021 год. в
размер на 2500 лв.;

11. Общински съвет - Маджарово оправомощава кмета на община Маджарово през годината
да извършва компенсирани промени:
 В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за
разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при
условие, че не се нарушават стандартите за делегираните дейности и няма просрочени
задължения в съответната дейност;
 В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност
или от една дейност в друга, без да се изменя размера на разходите;
12. Общински съвет - Маджарово упълномощава кмета на общината да предоставя временни
безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово
финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по
други международни програми;
13. Общински съвет - Маджарово определя размер на дълга, както следва:
Лимит за поемане на нов дълг 70 000 лв.
Максимален размер на общинския дълг за 2021 г. в размер на 70 000 лв.;
14.Общински съвет - Маджарово определя максимален размер на новите задължения за
разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. по бюджета на общината
– 4 277 332 лв.;
15. Общински съвет - Маджарово определя максимален размер на ангажименти за разходи,
които могат да бъдат поети през 2021 г. в размер на 4 862 731 лв.;
16. Общински съвет - Маджарово одобрява размера на просрочените задължения от
предходната година – 2950 лв. и график за разплащането им;
17. Общински съвет - Маджарово одобрява индикативен годишен разчет за сметките за
средства от Европейския съюз.;
18. Общински съвет - Маджарово приема разпределението на средствата за работна заплата по
бюджета на община Маджарово за 2021 г.;
19. Общински съвет - Маджарово приема актуализирана бюджетна прогноза бюджетна
прогноза за 2021 -2023 г.;

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Маджарово, проведено
на 25.02.2021 г., Протокол № 13, т.2 от дневния ред по доклад № 2 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 № 113 – протокол 13/ 25.02.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 113
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15, ал.4 от Закона за
младежта Общински съвет - Маджарово приема Oтчет за изпълнение на Общинския план за
младежта за 2020 година.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Маджарово, проведено
на 25.02.2021 г., Протокол № 13, т.3 от дневния ред по доклад № 3 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 № 114 – протокол 13/ 25.02.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 114

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал.1 от Закона за младежта
Общински съвет - Маджарово приема Общински план за младежта за 2021година.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Маджарово, проведено
на 25.02.2021 г., Протокол № 13, т.4 от 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 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 № 115 – протокол 13/ 25.02.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 115

На основание чл.44, ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет - Маджарово приема направения
от Кмета на Община Маджарово годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на
общината за 2020 година.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Маджарово, проведено
на 25.02.2021 г., Протокол № 13, т.5 от дневния ред по доклад № 5 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 № 116 – протокол 13/ 25.02.2021г. на Общински съвет гр. Маджарово
Р Е Ш Е Н И Е 116
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА , чл.37и, ал.3-15 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, чл.14,ал.7 от Закона за общинска
собственост:
1.Определя земеделските имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за
индивидуално ползване за селскостопанската 2021-2022г. на територията на Община
Маджарово по землища както следва:
-Приложение №1,неразделна част от настоящото решение за землище с.Бориславци;
-Приложение №2,неразделна част от настоящото решение за землище с.Малки Воден;
-Приложение №3,неразделна част от настоящото решение за землище с.Ефрем;
-Приложение №4,неразделна част от настоящото решение за землище с. Малко Брягово;
-Приложение №5,неразделна част от настоящото решение за землище с.Голяма долина;
-Приложение №6,неразделна част от настоящото решение за землище с.Долно Съдиево;
-Приложение №7,неразделна част от настоящото решение за землище с.Ръженово;
-Приложение №8,неразделна част от настоящото решение за землище с.Тополово;
-Приложение №9,неразделна част от настоящото решение за землище с.Румелия;
-Приложение №10,неразделна част от настоящото решение за землище с.Златоустово;
-Приложение №11,неразделна част от настоящото решение за землище с.Долни Главанак;
-Приложение №12,неразделна част от настоящото решение за землище с.Селска поляна;
-Приложение №13,неразделна част от настоящото решение за землище с.Горни Главанак;
-Приложение №14,неразделна част от настоящото решение за землище с.Горно поле;
-Приложение №15,неразделна част от настоящото решение за землище с.Сеноклас;
-Приложение №16,неразделна част от настоящото решение за землище с.Габерово;
-Приложение №17,неразделна част от настоящото решение за землище с.Малко Попово;
-Приложение №18,неразделна част от настоящото решение за землище с.Брусевци;
-Приложение №19,неразделна част от настоящото решение за землище гр.Маджарово;
2.Определя срок от 5 /пет/ стопански години за сключване на договори за наем по реда на чл.37и
ал.12 от ЗСПЗЗ, за ползване на цял имот. При искане за ползване на част от имот договора е
едногодишен.
3.Упълномощава Кмета на община Маджарово да извърши всички действия,съгласно чл.37и,
ал.3-15 от ЗСПЗЗ.
Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Маджарово, проведено
на 25.02.2021 г., Протокол № 13, т.6 от дневния ред по доклад № 6 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 № 117 – протокол 13/ 25.02.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 117

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА , чл.37о, ал.4, т.1 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, Общински съвет-Маджарово приема годишния план за паша
за 2021година на територията на община Маджарово.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Маджарово, проведено
на 25.02.2021 г., Протокол № 13, т.7 от дневния ред по доклад № 7 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 № 118 – протокол 13/ 25.02.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 118
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС Общински съвет Маджарово дава съгласие да се включи в Годишната програма за управление и разпореждане
с имотите – общинска собственост за 2021 година – част III от Програмата, имоти, които
общината ще предостави под наем, а именно:
1. Водоем в землище на с.Бориславци, местност „Еникьой“, ПИ №05503.26.145, номер
по предходен план 000145, с площ 19954м2 в землището на с.Бориславци - АОС №135
от 22.07.2020 година.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Маджарово, проведено
на 25.02.2021 г., Протокол № 13, т.8 от дневния ред по доклад № 8 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 № 119 – протокол 13/ 25.02.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово
Р Е Ш Е Н И Е 119
На основание на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал.4, и чл.8,ал.2 от
Закона за общинската собственост, във връзка с чл.10 от Наредба за придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост на община Маджарово и във връзка с
чл.19, ал.1 и чл.198б,т2, от Закона за от водите, Общински съвет - Маджарово:
І. Одобрява и приема инвестиция в актив публична общинска
собственост, извършена от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр.Хасково на следните
обекти:
50/11 в ПС с.Долни
ПОСобственост.

1.1. №479„Доставка и монтаж на вертикална помпа SAERPMK
Главанак,община Маджарово», на стойност 7 152.52 лв.,

1.2. №519 »Доставка и монтаж на въздушник1” ПС с.Долни
Главанак,общ.Маджарово”, на стойност 308.25 лв.,ПОСобственост.
1.3. №567 „Подмяна на СВО в с.Сеноклас,общ.Маджарово”, на
стайност 788.80 лв.,ПОСобственост.
1.4. №593 „Доставка и монтаж на нов СК ф100 в ПС с.Долни
Главанак,общ.Маджарово”, на стойност 789.95 лв.,ПОСобственост.
1.5. №609 „Монтаж на 13 броя водомери на СВО на
територията на община Маджарово за периода до 01.12.2018г.,на обща стойност 452.47
лв.,ПОСобственост,както следва:
- гр.Маджарово - 3 бр. на стойност 104.24лв.
- с.Бориславци
- 4 бр. на стойност 139.01 лв.
- с.Д.Съдиево
- 3 бр. на стойност 104.61 лв.
яна
- 1 бр на стойност 34.87 лв.
- с.Долни Главанак – 2 броя на стойност 69.74 лв.
1.6. №646 „Монтаж на 8 бр. водомери на СВО на територията
на община Маджарово за периода до 1.10.2019г., на обща стойност 292,07
лв.,ПОСобственост,както следва:
- гр.Маджарово
- 3 бр.на стойност 110.27
- с.Бориславци
- 3 бр. на стойност 106.21 лв.
- с.Ефрем
- 1 бр. на стойност 38.16 лв.
- с.Сеноклас
- 1 бр. на стойност 37.43 лв.
1.7. №788 „Доставка и монтаж на реле ниво регулатор
с.Ръженово, общ.Маджарово”, на стойност 1204.49 лв. ПОС

ОБЩА СТОЙНОСТ НА АКТИВА от т.1 до т.7 = 10 988.55 лв
ІІ. Упълномощава и възлага на на Кмета на община Маджарово да подпише приемо –
предавателен протокол с „Водоснабдяване и канализация” ЕООД-гр.Хасково за посочения в
точка едно актив.
ІІІ. Предоставя за управление посочения в точка едно актив на
„Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация”ЕООД -гр.Хасково”
ІV. Упълномощава и възлага на на Кмета на община Маджарово да
изпрати уведомително писмо до „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация”ЕООД-гр.Хасково” за предоставяне на активите на ВиК
оператора - „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр.Хасково за изпълняване на
дейностите по Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и
съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, както и да
подпише всички необходими документи за предоставяне на актива.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Маджарово, проведено
на 25.02.2021 г., Протокол № 13, т.9 от дневния ред по доклад № 9 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 № 120 – протокол 13/ 25.02.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 120
1.
На основание на чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 198e, ал.3,
ал.5 от Закона за водите, Общински съвет - Маджарово съгласува дневния ред на
свиканото на 09.03.2021г. редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”
ЕООД-гр.Хасково по точки както следва:
т.1. Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК на
обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”ЕООДгр.Хасково за 2020г.
т.2 Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация
по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация”ЕООД-гр.Хасково” за 2020г.
т.3.Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК
на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”ЕООДгр.Хасково”за 2020г.
т.4. Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”ЕООД-гр.Хасково”за
2021г.
т.5. Други
2. Дава мандат на Кмета на община Маджарово – ЕРДЖАН САБАХТИН
ЮСУФ да изрази положителна позиция на Общински съвет - Маджарово при
вземането на решения по:
т.1 – Приема годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2020г.
т.2 – Приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за
2020г.
т.3 – Приема годишния финансов отчет на Асоциацията за 2020г.
т.4 – Приема бюджета на Асоциацията за 2021г.,
при провеждане на 09.03.2021г.редовно общо събрание на Асоциацията по ВиК на
обособената територия,обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООДгр.Хасково.

3. Приложени за разглеждане :
3.1.Годишен отчет за Дейността на Асоциацията за 2020г.
3.2.Отчет за изпълнение на бюджет 2020г. И обяснителна
записка към него.
3.3.Годишен финансов отчет на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация”ЕООД –
Хасково за 2020г. и приложения към него.
3.4.Бюджет на Асоциацията по ВиК на обособената територия ,
обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково за 2021г. и
обяснителна записка към него.
3.5.Актуално разпределение на вноските по общини съгласно
бюджет 2021г.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Маджарово, проведено
на 25.02.2021 г., Протокол № 13, т.10 от дневния ред по доклад № 10 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 № 121 – протокол 13/ 25.02.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 121

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС Общински съвет Маджарово дава съгласие да се включат в Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 година – част III от Програмата за
общинска собственост, списъци на имоти - публична общинска собственост/ пасища и ливади /
за отдаване под наем за стопанската 2021/2022 г. в община Маджарово:
Приложения на списъци - регистри /пасища и ливади/- с:
№№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Маджарово, проведено
на 25.02.2021 г., Протокол №13, т.11 от дневния ред по доклад № 11 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/

