ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО
ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От решение № 136 – протокол 15/ 10.06.2021 г. на Общински съвет
гр. Маджарово
Р Е Ш Е Н И Е 136
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА Общински съвет - Маджарово приема отчета
за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2020 година.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Маджарово, проведено
на 10.06.2021 г., Протокол № 15, 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 № 137 – протокол 15/ 10.06.2021 г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 137
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и
чл.3 от Правилника за неговото прилагане Общински съвет – Маджарово приема Общинска
програма за закрила на детето за 2021 година.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Маджарово, проведено
на 10.06.2021 г., Протокол № 15, 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 № 138 – протокол 15/ 10.06.2021 г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 138
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1, чл.56 от
Закона за предучилищното и училищното образование и §16, §17 от ПЗР на ЗИД на Закона за
предучилищното и училищното образование Общински съвет - Маджарово:
1. Дава съгласие за въвеждане на задължително предучилищно образование на 4годишните деца в Детска градина „Лиляна Димитрова” гр.Маджарово от настоящата
2021/2022 учебна година.
2. Възлага на кмета на община Маджарово последващи по изпълнение на Решението
действия.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Маджарово, проведено
на 10.06.2021 г., Протокол № 15, 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 № 139 – протокол 15/ 10.06.2021 г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 139
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл.197, ал.2 от Закона за предучилищното и
училищното образование Общински съвет - Маджарово приема Общинска стратегия за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Маджарово за периода 2021 г.
- 2022 г.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Маджарово, проведено
на 10.06.2021 г., Протокол № 15, т.4 от дневния ред по доклад № 4 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 № 140 – протокол 15/ 10.06.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 140
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА Общински съвет - Маджарово приема
Годишен план за развитие на социалните услуги в община Маджарово за 2022 година.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Маджарово, проведено
на 10.06.2021 г., Протокол № 15, 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 № 141 – протокол 15/ 10.06.2021 г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 141
На основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл. 27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет Маджарово приема Отчет за дейността за периода 30.07.2020 г. - 22.04.2021 г.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Маджарово, проведено
на 10.06.2021 г., Протокол № 15, 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 № 142 – протокол 15/ 10.06.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 142
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.1, от Закона за публичните
финанси, Общински съвет – Маджарово приема:
1. Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Маджарово към 31.12.2020г.
съгласно Приложение 1.
2. Отчета за Средствата от Европейския съюз на Община Маджарово към 31.12.2020г.,
съгласно Приложение 2, включващо ОГ ”СЕС-ДЕС”, ОГ ”СЕС-КСФ”, ОГ ”СЕСДМП”,ОГ”СЕС-РА”, К33-Чужди средства.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Маджарово, проведено
на 10.06.2021 г., Протокол № 15, т.7 от 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 № 143 – протокол 15/ 10.06.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 143
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. чл.124,
ал.3, от Закона за публичните финанси Общински съвет Маджарово приема:
1. Промяна в поименния списък за капиталови разходи за 2021 г., както следва:

№ по
ред Наименование на обекта

Целева Целева Собствени
субсидия субсидия приходи
било
става

Рехабилитация на улица „Д.Маджаров” в гр.Маджарово от 350 000
о.т. 25 до 34 от о.т. 34 до о.т. 11
Изготвяне на работен проект за обект „Рехабилитация на
улица „Д.Маджаров” гр.Маджарово
15 000
Строителен надзор за обект „Рехабилитация на улица
„Д.Маджаров” гр.Маджарово
5 000
Авторски надзор за обект „Рехабилитация на улица
„Д.Маджаров” гр.Маджарово
2 000

350000

5.

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

16 000

16000

6.

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

40 000

40000

7.

Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа с.Ефрем

20 000

20000

8.

Рехабилитация на външна водопроводна мрежа с. Ръженово 10 000

10000

9.

Основен ремонт на сграда „Младежки клуб” с.Тополово

40 000

40000

10.

Проектиране на улици в гр.Маджарово

22 000

22000

11.

Рехабилитация на улици в с.Долно Съдиево от о.т.5 до о.т. 9 25 000

0

12.

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

10 000

0

13.

Рехабилитация на улици в с.Долни Главанак от о.т. 65 до 20 000
о.т. 53

0

14.

Рехабилитация на улици в с.Златоустово от о.т.13 до о.т.19 10 000

0

1.
2.
3.
4.

15000
5000
2000

и от
от о.т.3 до о.т.25
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Рехабилитация на отводнителни канавки–с.Долни Главанак 15 200
15200
Оборудване ДГ гр.Маджарово
Компютър за ОА
Придобиване на компютър и хардуер
Компютър за ДГ
Секция дидактическа – влакче за ДГ
Изграждане на частична канализационна мрежа за отпадни
води
- с.Сеноклас
Всичко целеви капиталови:
600 200 535 200

7000
1904
1771
1168
1059
5220
18122

2. Промяна в списъка за текущи ремонти, 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

30 000
105 000

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Маджарово, проведено
на 10.06.2021 г., Протокол № 15, 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 № 144 – протокол 15/ 10.06.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 144
На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл.9, ал.1 и ал.2 от Закона за общинския дълг,
Общински съвет - гр.Маджарово приема:
Годишен отчет за състоянието на общинския дълг през 2020г., а именно:
През 2020 година община Маджарово няма поет дълг и не е обслужвала такъв.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Маджарово, проведено
на 10.06.2021 г., Протокол № 15, 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 № 145 – протокол 15/ 10.06.2021 г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 145
На основание на чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с предложение на Кмета
на Община Маджарово относно поемането на краткосрочен общински дълг, направено по
реда на Закона за общинския дълг, Общински съвет - Маджарово реши
РЕШИ:
1.Община Маджарово да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ”ЕАД, по силата на който
да поеме дългосрочен/краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект:
„Танцуващи с птиците” /„Dancing with the Birds”“, финансиран от Програма за
трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 – 2020, приоритетна ос „Околна
среда”, схема „Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване
и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния
район”, при следните основни параметри:


Максимален размер на дълга – 293 000 (двеста деветдесет и три хиляди)



Валута на дълга – лева



Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем



Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора
за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса
за предсрочно погасяване
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия
орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29175/23.07.2019 и/или от собствени бюджетни средства.



Максимален лихвен процент–шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка
от 4.083 %



Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата
политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка



Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Маджарово по Договор за
безвъзмездна помощ № РД-02-29-175/23.07.2019, сключен с Управляващия орган
на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията
за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
- Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Маджарово, по
която постъпват средствата по проект „Танцуващи с птиците” /„Dancing with
the Birds” по Договор за безвъзмездна помощ № РД-02-29-175/23.07.2019;
- Учредяване

на

залог

върху

настоящи

и

бъдещи

парични

вземания,

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Маджарово, по чл. 45,
ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и
трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия,
съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси,
включително и тези,постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите
по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Маджарово да подготви искането за кредит, да
го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог,
както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение
на решението по т.1.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Маджарово, проведено
на 10.06.2021 г., Протокол №15, 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/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От решение № 146 – протокол 15/ 10.06.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 146
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, Общински съвет –
Маджарово дава съгласие да се допълни Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2021 година, както следва:
 Част III, точка III от Програмата, имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем на
регистрирани земеделски производители, описани в Списък - приложение към
докладната записка.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Маджарово, проведено
на 10.06.2021 г., Протокол №15, т.11 от дневния ред по доклад № 11 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 № 147 – протокол 15/ 10.06.2021 г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 147
На основание на чл.124а, ал.1 и чл.124б,ал.1 от ЗУТ одобрява предложеното Задание и
разрешава изготвянето на Проект за подробен устройствен план за имот ПИ № 05503.63.1 в
землището на с.Бориславци.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Маджарово, проведено
на 10.06.2021 г., Протокол №15, т.12 от дневния ред по доклад № 12 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 № 148 – протокол 15/ 10.06.2021 г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 148
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.59 от Наредба №2 за
придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет –
Маджарово дава съгласие да бъдат обявени за продажба, чрез провеждане на публично
оповестен търг, следните общински имоти, както следва:
Наименование и
местонахождение на имота
1. Краварник –
с. Сеноклас, намиращ се в
имот №66233.70.345 с
ОПС
2. Краварник –
с. Сеноклас, намиращ се в
имот №66233.70.309 с
ОПС

Площ – м2
ваимота
/краварника/
247 м2

256 м2

Акт за собственост
Акт
№320/21.05.2007г.
Акт
№321/21.05.2007г.

Началнатръжна
цена на
имотите
1100,00 лв.

1100,00 лв.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Маджарово, проведено
на 10.06.2021 г., Протокол №15, т.13 от дневния ред по доклад № 13 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/

