ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО
ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От решение № 170 – протокол 19/ 20.12.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 170
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 2022 година.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Маджарово, проведено
на 20.12.2021 г. , Протокол №19, т.1 от дневния ред по доклад № 1 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 № 171 – протокол 19/ 20.12.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 171
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 2021 г. за
местните дейности, както следва:
Да се увеличи плана:
параграф
24-04

по приходите

наименование
Нетни приходи от продажба на услуги

сума в лв.
50 000

по разходите
122
311
311
910

дейност

Общинска администрация
Детски градини
Детски градини
Разходи за лихви

§
10-20
10-20
10-15
22-24

Външни услуги
Външни услуги
Материали
Разходи за лихви по
заеми
Всичко:

сума
30 000
12 000
5 000
3 000
50 000

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Маджарово, проведено
на 20.12.2021 г. , Протокол №19, 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 № 172 – протокол 19/ 20.12.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 172
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Маджарово изменя Наредбата № 4А
за определяне размера на местните данъци на територията на община Маджарово както следва:
Раздел VI
Туристически данък
Чл.59. Данъчно задължените лица подават декларация по образец до 31 януари на всяка година
за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
Чл.60./ал.1/ Размер на туристическия данък за всяка нощувка в местата за настаняване и
средствата за подслон:
1. Категория 1 звезда – 0,30 лв. за нощувка;
2. Категория 2 звезди – 0,40 лв. за нощувка;
3. Категория 3 звезди – 0,50 лв. за нощувка;
4. Категория 4 звезди - 0,60 лв. за нощувка;
5. Категория 5 звезди - 0,70 лв. за нощувка;
ал.2 /нов/ Размер на туристическия данък за всяка нощувка на местата за настаняване клас „В”
– стаи за гости и апартаменти за гости, регистрирани по Закона за туризма – 0,30лв.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Маджарово, проведено
на 20.12.2021 г. , Протокол №19, 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 № 173 – протокол 19/ 20.12.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово
Р Е Ш Е Н И Е 173
І. Одобрява план - сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и
такси за 2022 г. на територията на община Маджарово.
IІ.Определя размера на такса за битови отпадъци за 2022 г. за Община Маджарово
пропорционално на данъчната оценка на имотите за физически лица и жилищни имоти на
юридически лица, за нежилищни имоти на юридически лица данъчната основа е по-високата
стойност между данъчната оценка и отчетната им стойност:
за гр.Маджарово - 12%0
- сметосъбиране и сметоизвозване – 7 %0
- обезвреждане на ТБО – 3%0
- поддържане на териториите за обществено ползване – 2 %0
за останалите населени места:
с.Бориславци, с.Малки воден, с.Долни главанак, с.Тополово, с.Ръженово, с.Малко брягово,
с.Ефрем, с.Горно поле, с.Горни главанак, с.Селска поляна, с.Златоустово, с.Долно съдиево,
с.Сеноклас и с.Румелия – 13%0
- сметосъбиране и сметоизвозване – 8%0
- обезвреждане на ТБО – 3%0
- поддържане на териториите за обществено ползване – 2%0
Юридическите лица избрали таксата да се определи на база брой съдове за използване годишна такса за използване на 1 брой – 650,00 лв.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Маджарово, проведено
на 20.12.2021 г. , Протокол №19, 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 № 174 – протокол 19/ 20.12.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 174

На основание чл.21, ал.1 т.2 от ЗМСМА Общински съвет Маджарово одобрява структурата
на общинска администрация Маджарово при численост 39 бр., както следва:
1.Изборни длъжности и длъжности пряко подчинени на кмета на общината – 15 бр. – в т.ч.
кметове на кметства – 3 бр. и кметски наместници 8 бр.
2.Обща администрация – 7,5 бр.,
3.Специализирана администрация – 16,5 бр.
Приложение: структура на Общинска администрация Маджарово

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Маджарово, проведено
на 20.12.2021 г. , Протокол №19, 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 № 175 – протокол 19/ 20.12.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 175
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 за 2021 г. на кмет на община и кметове
по населени места в размер на 1,5 от работна заплата /основна заплата/ на всеки.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Маджарово, проведено
на 20.12.2021 г. , Протокол №19, 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 № 176 – протокол 19/ 20.12.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 176
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1и ал. 9 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.16 с площ от 1000 кв. м. по плана на гр. Маджарово, общ. Маджарово.
УПИ IV – кв.16 с площ от 800 кв. м. по плана на гр. Маджарово, общ. Маджарово.
УПИ V – кв. 16 с площ от 700 кв.м. по плана на гр. Маджарово, общ.Маджарово

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Маджарово, проведено
на 20.12.2021 г. , Протокол №19, 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 № 177 – протокол 19/ 20.12.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово
Р Е Ш Е Н И Е 177
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.16 гр.Маджарово
2.УПИ IV, кв.16 гр.Маджарово
3.УПИ V, кв.16 гр.Маджарово

Площ /кв.м. /
1000 кв.м.
800 кв.м.
700 кв.м.

Акт за
собственост
№ 417 / 26.05.2008г.
№ 418 / 26.05.2008г.
№ 419 / 26.05.2008г.

Начална
тръжна цена
на имота
3 300 лв.
2 640 лв.
2 310 лв.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Маджарово, проведено
на 20.12.2021 г. , Протокол №19, 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 № 178 – протокол 19/ 20.12.2021г. на Общински съвет
гр. Маджарово
Р Е Ш Е Н И Е 178
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:
1. № 807 ”Доставка и монтаж на СК 1 ¼“ на СВО в с.Ефрем,
община Маджарово.“, на стойност 212.91 лв.
2. № 830 „Доставка и монтаж на акумулатор 12 V / 180 Аh за
хлораторна станция за с. Сеноклас, община Маджарово.“, на стойност 447,45 лв.
3. № 875 „Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 1“,
пласт във вътрешната мрежа на с.Златоустово, община Маджарово.“ на стойност 231.81
лв.
Обща стойност на актива от т.1 до т.3 = 892.17 лв.
ІІ. Упълномощава и възлага на Кмета на община Маджарово да
подпише приемо –предавателен протокол с „Водоснабдяване и канализация” ЕООДгр.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 20.12.2021 г. , Протокол №19, 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/

