ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО
ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От решение № 160 – протокол 18/ 11.11.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 160
На основание чл.24, т.2 от ЗМСМА и чл.16а от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Маджарово, Общински съвет – Маджарово избира Кязим Али Салим за
заместник-председател на Общински съвет – Маджарово

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Маджарово, проведено
на 11.11.2021 г. , Протокол №18, т.2 от 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 № 161 – протокол 18/ 11.11.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово
Р Е Ш Е Н И Е 161
На основание чл.24, т.2 от ЗМСМА, решение № 72-МИ от 28.10.2021г.чл. 42 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Маджарово, Общински съвет –
Маджарово променя състава на постоянните комисии на Общински съвет – Маджарово, както
следва
Постоянна Комисия по бюджет, финанси и за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) на мястото на Димитър Мирков
Стоянов влиза Златка Величкова Димитрова
Постоянна Комисия по здравеопазване, социални и младежки дейности, образование,
култура, спорт, вероизповедания, прозрачност в работата на общината и етично поведение на
общинския съветник, обществен ред мястото на Димитър Мирков Стоянов влиза и става
председател - Златка Величкова Димитрова

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Маджарово, проведено
на 11.11.2021 г. , Протокол №18, т.3 от 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 № 162 – протокол 18/ 11.11.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово
Р Е Ш Е Н И Е 162
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.
2.
3.
4.

5.

Целева Целева собствен
субсидия субсидия и
било
става
приходи

Рехабилитация на улица „Д.Маджаров” в гр.Маджарово о
0
о.т. 25
до 34 от о.т. 34 до о.т. 11
Изготвяне на работен проект за обект „Рехабилитация н
ули0
ца „Д.Маджаров” гр.Маджарово
Строителен надзор за обект „Рехабилитация на улиц
„Д.Маджа0
ров” гр.Маджарово
Авторски надзор за обект „Рехабилитация на улиц
„Д.Маджа0
ров” гр.Маджарово
Рехабилитация на участък от улица „Капитан Петк
войвода” и и участък от улица „Д.Маджаров”
372 000 338 022
гр.Маджарово,
община Маджарово

6.

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

16 000

7.

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

40 000 40 000

8.

Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа с.Ефрем

40 000 40 000

9.

Рехабилитация на външна мрежа с.Ръженово

10 000

10.

Рехабилитация на външна и вътрешна водопроводна мрежа
с. Тополово
Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа
ул.”Миньорска” гр.Маджарово

11.

16 000

0

0

22 780

0

15 000

12.

Основен ремонт на сграда „Младежки клуб” с.Тополово

13.

Проектиране на улици в гр.Маджарово

14.

Рехабилитация на отводнителни канавки–с.Долни главанак

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Компютърна техника
0
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 отпадн
води
- с.Сеноклас - § 40
Авторски и строителен надзор за обект „Спортна площадк
на
СУ „Д.Маджаров” гр.Маджарово
Всичко целеви капиталови: 535 200

21.
22.

40 000 40 000
0

0

17 200 17 200
6 198
7000
1904
1771
1168
1059
5220
2960
535 200

21 082

2. Списъка за текущи ремонти, финансирани със собствени средства - §40 – постъпления от
продажби на нефинансови активи:
1.

Ремонт на седем броя беседки в „Зона за отдих”

7138

2.

Текущ ремонт на „Младежки дом” гр.Маджарово помещения и покрив

27567

3.

Текущ ремонт на водосток – с.Долни главанак

2364

4.

Почистване на дъждовен канал – гр.Маджарово

2724

5.

Възстановяване на „Зона за отдих” – гр.Маджарово

2292

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Маджарово, проведено
на 11.11.2021 г. , Протокол №18, 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 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 № 163 – протокол 18/ 11.11.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово
Р Е Ш Е Н И Е 163
1. На основание чл. 21, ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.83, ал.2 от Закона за публичните
финанси Общински съвет Маджарово одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода
2022 г. - 2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на
община Маджарово.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Маджарово, проведено
на 11.11.2021 г. , Протокол №18, 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 № 164 – протокол 18/ 11.11.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово
Р Е Ш Е Н И Е 164
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Маджарово изменя Наредбата №
4 за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги на територията на
община Маджарово:
Глава ІI, Раздел III „Такси за детски градини “
се правят следните изменения и допълнения :
1. В чл.18/2/ се изменя така:
/2/ За деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка за периода от 15 септември
до 31 май таксата е в размер на 40% от таксата за храна;

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Маджарово, проведено
на 11.11.2021 г. , Протокол №18, 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 № 165 – протокол 18/ 11.11.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово
Р Е Ш Е Н И Е 165
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 имоти – общинска собственост за 2021 година – част III, т. II от Програмата, имот, който
общината ще предостави за продажба, а именно:
УПИ III – кв.9 с площ от 756 кв. м. по плана на с. Тополово общ. Маджарово.
УПИ VIII – кв.9 с площ от 451 кв. м. по плана на с. Тополово общ. Маджарово

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Маджарово, проведено
на 11.11.2021 г. , Протокол №18, 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 № 166 – протокол 18/ 11.11.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово
Р Е Ш Е Н И Е 166
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.59 от Наредба №2
на Общински съвет гр.Маджарово за придобиване, управление и разпореждане с общинска
собственост, Общински съвет-Маджарово дава съгласие да бъдат обявени за продажба, чрез
провеждане на публичен търг, следните общински имоти, както следва:
Наименование и
местонахождение на имота
1.УПИ IIІ, кв.9 с.Тополово
2.УПИ VІІI, кв.9 с.Тополово

Площ /кв.м. /
756,00 кв.м.
451,00кв.м.

Акт за
собственост
№ 680 / 15.10.2021г.
№ 681 / 15.10.2021г.

Начална
тръжна цена
на имота
1740,00 лв.
1040,00 лв.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Маджарово, проведено
на 11.11.2021 г. , Протокол №18, 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 № 167 – протокол 18/ 11.11.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово
Р Е Ш Е Н И Е 167
На основание на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , Общински съвет - Маджарово, дава
съгласие за изработване на проект за ПУП - план за регулация на квартал 1 по плана на
с.Тополово, община Маджарово, съгласно Скицата- предложение.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Маджарово, проведено
на 11.11.2021 г. , Протокол №18, 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 № 168 – протокол 18/ 11.11.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово
Р Е Ш Е Н И Е 168
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.24а, ал.6, т.5 във връзка с чл.37в, ал.16 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и чл.75б от ППЗСПЗЗ, Общински съвет-Маджарово:
1.Дава съгласие за предоставяне/отдаване под наем/ на части от имоти общинска собственост,
попадащи в определените масиви в сключените споразуменията за създаване на масиви за ползване на
земеделски земи в следните землища на територията на Община Маджарово с начин на трайно
ползване: полски пътища за селскостопанската 2021/2022г.











Бориславци;
Долно Съдиево;
Ефрем;
Малки Воден;
Малко Брягово;
Малко Попово;
Румелия;
Тополово;
Ръженово;
Сеноклас;

2.За останалите землища: Горно Поле, Горни Главанак, Долни Главанак, Златоустово, Голяма Долина,
Общински съвет Маджарово не дава своето съгласие да се сключват споразумения за създаване на масиви с
НТП – полски пътища за селскостопанската 2021/2022г.
3.Оправомощава Кмета на Община Маджарово да сключи договори за наем за селскостопанската
2021/2022г. с правоимащите по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището, съгласно
приложените 10 броя приложения.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Маджарово, проведено
на 11.11.2021 г. , Протокол №18, 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 № 169 – протокол 18/ 11.11.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово
Р Е Ш Е Н И Е 169
На основание чл.17, ал.1, т.8, чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА,
Общински съвет-Маджарово:
1.
Дава съгласие Община Маджарово да кандидатства и изпълнява проектно
предложение с наименование „Преход към климатично устойчиви общности” по
процедура BGENVIRONMENT-4.004 - Открита покана № 3 „Климат“ по Програма
„Опазване на околната среда и климатични промени, Резултат 4 „Повишена способност
на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се
климат“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически
пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.
2. Общински съвет Маджарово одобрява потенциалните партньори по проектното
предложение:
Община Хасково, гр. Хасково 6300, пл. Общински 1, ЕИК 000903946, представлявана от
Станислав Дечев - кмет
Община Стамболово, 6362 с. Стамболово, област
представлявана от Аднан Кязим Йълдъз – кмет

Хасково,

ЕИК 000904261,

Международна Асоциация за развитие Норвегия /International Development Norway
Association/, адрес: Кьопманнсгата 5, 7013 Тронхайм, Норвегия, представлявано от
Андерс Щолен - председател
3.
Възлага на кмета на Община Маджарово да предприеме необходимите
административни действия за изпълнение на настоящото решение.
Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Маджарово, проведено
на 11.11.2021 г. , Протокол №18, 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/

