ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО
ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От решение № 155 – протокол 17/ 08.10.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово
Р Е Ш Е Н И Е 155
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.Приема промяна в поименния списък за капиталови разходи, както следва:

№ по
ред Наименование на обекта

1.

Целева Целева собствен
субсидия субсидия приходи
било
става

Рехабилитация на улица „Д.Маджаров” в гр.Маджарово о
о.т. 25
до 34 от о.т. 34 до о.т. 11
Изготвяне на работен проект за обект „Рехабилитация на ули
ца „Д.Маджаров” гр.Маджарово
Строителен надзор за обект „Рехабилитация на улиц
„Д.Маджаров” гр.Маджарово
Авторски надзор за обект „Рехабилитация на улиц
„Д.Маджаров” гр.Маджарово
Рехабилитация на участък от улица „Капитан Петко войвода
и и участък от улица „Д.Маджаров” в гр.Маджарово,
община Маджарово

350000

0

15000

0

5000

0

2000

0

6.

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

16000

16000

7.

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

40000

40000

8.

Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа с.Ефрем

20000

40000

9.

Рехабилитация на външна водопроводна мрежа с. Ръженово

10000

10000

10.

Основен ремонт на сграда „Младежки клуб” с.Тополово

40000

40000

11.

Проектиране на улици в гр.Маджарово

22000

0

12.
13.
14.
15.

Рехабилитация на отводнителни канавки–с.Долни главанак
Оборудване ДГ гр.Маджарово
Компютър за ОА
Придобиване на компютър и хардуер

15200

17200

2.
3.
4.

5.

372 000

7000
1904
1771

16.
17.
18.

Компютър за ДГ
Секция дидактическа – влакче за ДГ
Изграждане на частична канализационна мрежа за отпадн
води
- с.Сеноклас
Всичко
целев
капиталови:

1168
1059
5220
535200 535 200

18122

2.С трансформираната сума от 65 000 лв. от целеви трансфер за капиталови разхови в трансфер за
други целеви разходи да се финансират следните обекти:

1.

Текущ ремонт на улица вс.Долносъдиево от о.т.5 до о.т. 9

25 000

2.

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

10 000

3.

Текущ ремонт на улици в с.Долни главанак от о.т. 65 до о.т. 5

20 000

4.

Текущ ремонт на улици в с.Златоустово от о.т.13 до о.т.19 и от
от о.т.3 до о.т.25

10 000

3. Промяна в списъка за текущи ремонти, финансирани със собствени средства:

1.

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

15 000

2.

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

20 000

3.

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

30 000

4.

Текущ ремонт на улици в с.Малки воден от о.т.20 до о.т.23

10 000

5.

Текущ ремонт 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 08.10.2021 г. , Протокол №17, т.1 от дневния ред по доклад № 1 при кворум от 10общински
съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация поименно гласуване - с гласа „за” - 10, „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 № 156 – протокол 17/ 08.10.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 156
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС
Общински съвет Маджароводавасъгласие да се включи в Годишнатапрограма за управление и разпореждане с
имоти – общинскасобственост за 2021 година – част III, т. I - 6 от Програмата, имот, който
общината ще предостави под наем, а именно:Част от «Масивнасграда /Младежки дом/» в
гр.Маджарово – три стаи - 82,80 кв.м. – АОС № 25/09.08.2010 г.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Маджарово, проведено
на 08.10.2021 г. , Протокол №17, т.2 от дневния ред по доклад № 2 при кворум от 10 общински
съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация поименно гласуване - с гласа „за” - 10, „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 № 157 – протокол 17/ 08.10.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 157
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 за придобиване,
управление и разпореждане с общинскасобственост, Общинскисъвет-Маджароводавасъгласие
да бъдеотдаден под наем, за срок от 3 години, след провеждане на публичен търг,
следнияобщинскиимот:
Наименование, местонахождение
на имота
1.Част от «Масивнасграда /Младежки дом/» в
гр.Маджарово – три стаи – 82,80 кв.м.

месечен наем
на имота
без ДДС
190,00

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Маджарово, проведено
на 08.10.2021 г. , Протокол №17, т.3 от дневния ред по доклад № 3 при кворум от 10 общински
съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация поименно гласуване - с гласа „за” - 10, „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 № 158 – протокол 17/ 08.10.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 158
На основание на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА ,Общинскисъвет - Маджарово,
дава
съгласие за изработване на проект за ПУП - план за регулация на квартал 9 по плана на
с.Тополово, община Маджарово, съгласноСкицата- предложение.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Маджарово, проведено
на 08.10.2021 г. , Протокол №17, т.4 от дневния ред по доклад № 4 при кворум от 10 общински
съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация поименно гласуване - с гласа „за” - 10, „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 № 159 – протокол 17/ 08.10.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 159
На основание на чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и въввръзкас чл. 124а, ал.1 от ЗУТ,
Общинскисъвет - Маджарово, разрешава на Община Маджарово ЕИК000903693, да изработи
проект за ПУП - План за регулация на ПИ 16907.889.9901 по КК на с.Горно поле, община
Маджарово.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Маджарово, проведено
на 08.10.2021 г. , Протокол №17, т.5 от дневния ред по доклад № 5 при кворум от 10 общински
съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация поименно гласуване - с гласа „за” - 10, „против” – 0 , „въздържали се”
– 0 и е подпечатано с официалния печат на общински съвет Маджарово.

Председател ОбС – Маджарово: ……………………..

/ М. Иванов/

