ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО
ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От решение № 204 – протокол 23/ 11.04.2022г. на Общински съвет
гр. Маджарово
Р Е Ш Е Н И Е 204
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл. 52, ал.1 и 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 2022 год.
Общински съвет Маджарово приема:
1. Бюджет на община Маджарово за 2022 год. в размер на

4 798 981 лв.

За държавни дейности
Общо приходи за държавните дейности – 2 486 990 лв.
В т.ч.
•

•

Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 2 145 435 лв.
преходен остатък в размер 341 555 лв. в делегираните от държавата дейности: във
функция „Общи държавни служби” – 120 653 лв., във функция „Отбрана и сигурност” –
72 171 лв., във функция „Образование” – 127 730 лв., функция „Здравеопазване” – 5 050
лв.,функция „Социални грижи” – 15 876 лв., дейност 713 – „Спорт за всички” – 75 лв. и
преходен остатък от финансиране на дейности по проект във функция „Образование” –
3365 лв.
Общо разходи за държавните дейности – 2 486 990 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.

742 600
136 163
1 140 801

120 653
72 171
127 730

863 253
208 334
1 268 531

230 071
413 386
497 344

87 647
33 324
6 759

317 718
446 710
504 103

23 830
52 547

5 050
15 876
75

28 880
68 423
75
49 494
2 486 990

Здравеопазване
Социални грижи
Спорт за всички
Култура
Всичко разходи

49 494
2 145 435

341 555

За местни дейности
П Р И Х О Д И:
1.Обща изравнителна субсидия 445 700 лв.
2.За зимно поддържане
115 400 лв.
3.Целева субсидия за капиталови разходи – 776 500 лв.
4.Преходен остатък – 774 396 лв., в т.ч. - от финансиране по проекти – 139 505 лв.
4.Собствени приходи : 369 500 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
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:
трансфери
Всичко приходи:

Сума

2000
30000
80000
25000
1000
10000
23000
50000

500
106900
7000
20000
19100
10000
-22000
-5000
10000
2000
369500
-139505
-30000
2 311 991

Всичко приходи по бюджета за местните дейности – 2 311 991 лв.
Общо разходи за местни дейности – 2 311 991 лв.
Бюджетна функция/дейност
Общи държавни служби
Образование

Обща сума
280 109
120 000

Численост
2

Култура
Физк. и спорт
Жилищно стр. и опазв.околна среда
Др.дейности по селко и горско стопанство
Служби и дейности по поддр. на пътища
Разходи за лихви

39 000
5 000
1 562 342
55 700
243 840
6 000

15
1

2. Приема численост на персонала :
• Общинска администрация – 39 бр.
• Детска градина – 9 бр.
• Здравеопазване – 2 бр.
• Читалище – 4 субсидирани бройки
• Ученически стол – 2 бр.
• Жилищно строитeлство и БКС – 15 бр.
• Др.дейности по селско и горско стопанство – 1 бр.
3.Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер
на 1 119 316 лв.
• За държавни дейности – образование – 344 920 лв., в т.ч. за финансиране на
проекти – 3365 лв.
•

За местните дейности– 774 396 лв., в т.ч. - от финансиране по проекти – 139 505
лв.

•
4.Приема инвестиционната програма за 2022 г. в размер на 1 185 902 лв.
5. Приема разчет за финансиране на капиталовите разходи:
№ по
ред Наименование на обекта

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Рехабилитация на улици в гр.Маджарово, „Стария квартал” – о
о.т.121 – о.т. 124, от о.т. 142 – о.т. 140, о.т.129 – о.т. 121 – о.т.100
Текущ ремонт на улици в гр.Маджарово
1.о.т.28 – о.т.44, 2.о.т.8 – о.т.9 – бл.44, 3.о.т.4 – о.т.5 – до бл.44
4.о.т.4 – о.т.3 – о.т.2 – о.т.11
Текущ ремонт на улици в с.Долно съдиево
Текущ ремонт на улици в с.Ръженово
Текущ ремонт на улици в с.Тополово
Текущ ремонт на улици в с.Румелия
Текущ ремонт на улици в с.Златоустово
Текущ ремонт на улици в с.Долни главанак
Текущ ремонт на улици в с.Горни главанак
Текущ ремонт на улици в с.Малки воден
Текущ ремонт на улици в с.Бориславци
Текущ ремонт на улици в с.Селска поляна
Проектиране на улици гр.Маджарово

преходен
остатък от
2021 г.

целева
субсидия
211 500
120 000
15 000
50 000
35 000
10 000
15 000
10 000
10 000
10 000
20 000
15 000
20 000

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Рехабилитация на общински път № HKV2105 /III-8081/
Маджарово - Сеноклас
Рехабилитация на отводнителни канавки–с.Долни
главанак, с.Тополово
Основен ремонт на канализация за питейно водоснабдяван
с.Ефрем
Основен ремонт на общинска сграда /Старото кино/
Основен ремонт на гараж за общински МПС
Основен ремонт на покрив на сграда „Мл.дом” гр.Маджарово
Рехабилитация на канализация за отпадни води гр.Маджарово
Рехабилитация на улично осветление гр.Маджарово
Изграждане на детска площадка с.Долно съдиево
Доставка на климатици
Доставка на компютри
Проектиране на улици в с.Бориславци
Основен ремонт на огради на гробищни паркове – с.Тополово
Рехабилитация на участък от улица „Капитан Петко войвода” и
участък от улица „Д.Маджаров”
в гр.Маджарово, общин
Маджарово

20 000
18 000
20 000
36 000
11 000
36 000
20 000
30 000
15 000
5 000
4 000
15 000
5 000
776 500
323 022

Основен ремонт на канализация за питейно водоснабдяван
с.Ефрем

40 000

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

22780

Рехабилитация на отводнителни канавки–с.Долни главанак

15 000
8600
409 402

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 2022 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 2022 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 2022 г. по бюджета на общината
– 5 333 365 лв.;
15. Общински съвет Маджарово определя максимален размер на ангажименти за разходи,
които могат да бъдат поети през 2022 г. в размер на 5 997 551 лв.;
16. Общински съвет Маджарово одобрява размера на просрочените задължения от
предходната година – 2950 лв. и график за разплащането им – I-тримесечие на 2022 г.;
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 2022 г.;
19. Общински съвет Маджарово приема бюджетна прогноза за периода 2022 -2025 г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Маджарово, проведено
на 11.04.2022 г., Протокол №23, 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” - 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 № 205 – протокол 23/ 11.04.2022г. на Общински съвет
гр. Маджарово

Р Е Ш Е Н И Е 205
1.На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА и чл.55 от ЗДБРБ за 2022 г. Общински съвет
Маджарово дава съгласие кмета на община Маджарово да направи предложение до министъра
на финансите за трансформиране на 310 000 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи в
целеви трансфер за финансиране на разходите на общината за извършване на неотложни
текущи ремонти на улична мрежа, а именно:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Текущ ремонт на улици в гр.Маджарово
1.о.т.28 – о.т.44, 2.о.т.8 – о.т.9 – бл.44, 3.о.т.4 – о.т.5 – до бл.44
4.о.т.4 – о.т.3 – о.т.2 – о.т.11
Текущ ремонт на улици в с.Долно съдиево
Текущ ремонт на улици в с.Ръженово
Текущ ремонт на улици в с.Тополово
Текущ ремонт на улици в с.Румелия
Текущ ремонт на улици в с.Златоустово
Текущ ремонт на улици в с.Долни главанак
Текущ ремонт на улици в с.Горни главанак
Текущ ремонт на улици в с.Малки воден
Текущ ремонт на улици в с.Бориславци
Текущ ремонт на улици в с.Селска поляна
Всичко:

120 000
15 000
50 000
35 000
10 000
15 000
10 000
10 000
10 000
20 000
15 000
310 000

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Маджарово, проведено
на 11.04.2022 г., Протокол №23, 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” - 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 № 206 – протокол 23/ 11.04.2022г. на Общински съвет
гр. Маджарово
Р Е Ш Е Н И Е 206
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 2022 година:
1. Част II от Програмата, имоти, които община Маджарово има намерение да продаде, чрез
публично оповестен търг, а именно:
Наименование и местонахождение на имота
1.УПИ VI, кв.6 по плана на с.Малки Воден
2.УПИ IX, кв.6 по плана на с. Малки Воден
3. УПИ IV, кв.7 по плана на с. Златоустово
4. УПИ II, кв.22 по плана на с.Горно поле
5.УПИ I, кв.21 по плана на с. Горно поле
6. УПИ IV, кв 21 по плана на с.Горно поле
7. УПИ II, кв.21 по плана на с.Горно поле
8. УПИ I, кв.20 по плана на с. Горно поле
9.УПИ II, кв.20 по плана на с.Горно поле
10.УПИ IV, кв.20 по плана на с. Горно поле

Площ /кв.м. /
893,00 кв.м.
933,00 кв.м.
1118,00 кв.м.
18449,10 кв.м.
12543,26 кв.м.
5089,48 кв.м.
1515,50 кв.м.
8732,97 кв.м.
1066,00 кв.м.
14945,53 кв.м.

2. Част II от Програмата, имот, които общината има намерение да продаде, съгласно чл.35,
ал.3 от ЗОС и чл.60, ал.2 от Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост, а именно:
1. УПИ III, кв.20 по плана на с. Горно поле

Акт за соб. №695/16.03.2022г.

3. Част III, точка III-А 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 11.04.2022 г., Протокол №23, 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” - 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 № 207 – протокол 23/ 11.04.2022г. на Общински съвет
гр. Маджарово
Р Е Ш Е Н И Е 207
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

Площ /кв.м. /

1.УПИ XVII кв.1 с. Тополово
2.УПИ VI , кв.6 с.Малки Воден
3.УПИ IX, кв.6 с. Малки Воден
4.УПИ I кв.21 с. Горно поле
5. УПИ II кв.22 с.Горно поле
6. УПИ IV кв 21 с.Горно поле
7. УПИ II кв.21 с.Горно поле
8. УПИ I кв.20 с-Горно поле
9.УПИ II кв.20 с.Горно поле
10.УПИ IV кв.22 с. Горно поле

875,00 кв.м.
893,00 кв.м.
933,00 кв.м.
12543,26 кв.м.
18449,10 кв.м.
5089,48 кв.м.
1515,50 кв.м.
8732,97 кв.м.
1066,00 кв.м.
14945,53 кв.м.

Акт за
собственост
№ 684 / 13.12.2021г.
№ 498 / 10.03.2011г.
№ 499 / 10.03.2011г.
№ 701 / 23.03.2022г
№ 694 / 16.03.2022г.
№ 696 / 16.03.2022г.
№697 / 16.03.2022г.
№ 698 / 16.03.2022г.
№ 699 / 16.03.2022г.
№ 700 / 16.03.2022г.

Начална
тръжна цена
на имоти без
ДДС
1750,00 лв
2233,00 лв
2333,00 лв
25087,00 лв
36898,00 лв
10688,00 лв
3334,00 лв
17466,00 лв
2239,00 лв
29891,00 лв

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Маджарово, проведено
на 11.04.2022 г., Протокол №23, 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” - 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 № 208 – протокол 23/ 11.04.2022г. на Общински съвет
гр. Маджарово
Р Е Ш Е Н И Е 208
На основание чл. 21, ал. 2, чл. 17, ал.1 т.7, чл. 20 и чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и във
връзка с чл.27 от Закона за социалните услуги, Общински съвет - Маджарово създава Съвет по
въпросите на социалните услуги и определя неговия състав, както следва:
Председател: Татяна Стоянова – секретар на Община Маджарово.
Членове:
1. Кязим Салим – гл. социален работник, представител на ДСП - Ивайловград/ ИРМ-Маджарово
и общински съветник;
2. Старши инспектор Салим Ахмед – ВПД Началник Участък Маджарово при РУ - Харманли;
3. Надка Пехливанова – началник на отдел АПФСИО в Регионално управление на
образованието - Хасково;
4. Петя Черкезова – секретар на НЧ ”Н.Й.Вапцаров - 1961 г.” гр.Маджарово;
5. Кичка Сиракова – представител на Общинска администрация - Маджарово;
6. Антон Ангелов – представител на Общинска администрация - Маджарово.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Маджарово, проведено
на 11.04.2022 г., Протокол №23, 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” - 10, „против” – 0 , „въздържали се”
– 0 и е подпечатано с официалния печат на общински съвет Маджарово.

Председател ОбС – Маджарово: ……………………..
/ М. Иванов/

