
 
  
     

 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 26 

от заседание на ОбС – Маджарово, проведено на 
15.09.2022година 

 
         Днес, 15.09.2022 година, в залата на Общинска администрация се проведе 
двадесет и шестото заседание на Общински съвет – Маджарово. При откриване на 
заседанието присъстваха 11 общински съветници: Милен Атанасов Иванов, Атанас 
Колев Атанасов, Николай Георгиев Атанасов, Кязим Али Салим, Недретин Варетин 
Нури, Алятин Мехмед Шекир, Фикрет Юсеин Хабил, Ферад Мурад Мустафа, Златка 
Величкова Димитрова,  Димо Митрев Димов, Димитрина Йовчева Димитрова. 
          
         М. Иванов – Председател: Уважаеми колеги, часът е 13:30, от 11 общински 
съветници присъстват 11. 
 
         Откривам двадесет и шестото  заседание на Общински съвет – Маджарово.  
Подлагам на обсъждане  предложения проект за дневен ред и една допълнтелно 
внесена докладна записка отноно: 
 
      - Одобряване на ПУП – СПС и Парцеларен план 
  

М. Иванов – Председател – Ако няма други предложения  предлагам да прекратим 
разискванията по дневния ред. 
        С 11 гласа “за“, 0 гласа “против“, 0 гласа “въздържал се”, Общински съвет -
Маджарово  прие прекратяване на разискванията. 
 
        М. Иванов – Председател –  Подлагам на гласуване проекта за дневен ред с 
допълнително внесената докладна да стане точка 10  и точка 11 други от  дневния ред. 
 

С 11 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” Общински съвет - 
Маджарово прие  следния 
 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д : 
 

1. Докладна записка относно: Промяна на поименния списък за капиталови разходи за 2022 
г. 
                                                                                            Докл: Ерджан Юсуф 
                                                                                            Кмет на Община Маджарово    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2. Докладна записка относно: Допълване и актуализиране на Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022година. 
                                                                                            Докл: Ерджан Юсуф 
                                                                                            Кмет на Община Маджарово   „ 
 
3. Докладна записка относно:  Продажба на общински имоти /ЧОС  /-  УПИ XIX, УПИ 
XX, УПИ XXII, УПИ XXIII кв.1 и УПИ VI и VII кв.2  по плана на с. Тополово, УПИ VI 
кв.9 по плана на с. Селска поляна, УПИ II, III, I кв.12 по плана на с. Ръженово                                                                              
                                                                                           Докл: Ерджан Юсуф 
                                                                                            Кмет на Община Маджарово        
 



4. Докладна записка относно: Поевтиняване на храната на учениците от I – IV клас 
                                                                                           Докл: Ерджан Юсуф 
                                                                                            Кмет на Община Маджарово   
   
5. Докладна записка относно: Определяне на допълнителни възнаграждения за 
постигнати резултати за II-ро тримесечие на 2022 г.  
                                                                                            Докл: Ерджан Юсуф 
                                                                                            Кмет на Община Маджарово 
         
 6. Докладна записка относно: Промяна м чл.16 ал.1 изречение”първо”от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
вцзаимодействието му с общинската администрация. 
                                                                       Докл: Атанас Колев;Димитрина Димитрова; 
                                                                       Алятин Шекир и Фикрет Хабил-
общ.съветници  
 
7. Докладна записка относно: Пиемане на Програма за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Маджарово 2022-2024г. 
                                                                                            Докл: Ерджан Юсуф 
                                                                                            Кмет на Община Маджарово   
  

8. Докладна записка относно: Вземане на решение за одобряване и приемане на 
инвестиция, извършена през      2021г. от ВиК оператора „Водоснабдяване и 
канализация” ЕООД-гр.Хасково на инвестиционни обекти 
                                                                                            Докл: Ерджан Юсуф 
                                                                                            Кмет на Община Маджарово    
  
9. Докладна записка относно: Съгласуване на коригиран Бизнес план за развитие на 
дейността на «Водоснабдяване и канализация « ЕООД – Хасково за периода 2022 – 
2026г 
                                                                                            Докл: Ерджан Юсуф 
                                                                                            Кмет на Община Маджарово 
 
10. Докладна записка относно:Одобряване на ПУП – СПС и Парцеларен план 
                                                                                            Докл: Ерджан Юсуф 
                                                                                            Кмет на Община Маджарово 
 11. Други     

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                         
По първа точка от дневния ред:   
М. Иванов – Председател - Колеги, давам думата на председателите на постоянните 
комисии  за становище по т.1 от дневния ред  - докладна записка относно: Промяна на 
поименния списък за капиталови разходи за 2022 
 
         К. Салим – Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа  докладната и с 5 гласа „за”, 
прие докладната. 
       Ф. Хабил – Комисията по „Икономическо развитие” с 3 гласа „за” прие докладната. 
        Зл. Димитрова –  Комисията по „Образование и социални дейност”  с 3 гласа „за” прие 
докладната     
         
       М. Иванов – Председател – Имате думата по докладната. 
 
        Е. Юсуф – Кмет на община Маджарово – Промяна има само по точка едно от 
списъка. Стартира и мярка 7.2 за изграждане на пътища и водопроводи, трябва да 
имаме готови проекти. При кандидатстването за пътища трябва да са свързани с 



републиканската пътна мрежа, ще кандидатваме за пътя Долни Главанак – Борилавци и 
Ръженово - Долно съдиево излизат с връзка с репуликанскат пътна мрежа. При 
кандидатстването за водопровиди най-много точки се дават за брой население, а при 
нас населението е малко. 
 
     М. Иванов – Прдседател на ОбС -  Предлагам прекратява на разоскванията, моля, 
който е съгласен да гласува. 
      
       С 11 гласа “за“, 0 гласа “против“, 0 гласа “въздържал се” Общински съвет -
Маджарово  прие прекратяване на разискванията. 
 
    М. Иванов – Председател – Колеги, гласуваме поименно по т.1 от дневния ред, 
относно: Промяна на поименния списък за капиталови разходи за 2022 
                                                                                    
          Гласували „за”: Милен Атанасов Иванов, Атанас Колев Атанасов, Николай 
Георгиев Атанасов, Кязим Али Салим, Недретин Варетин Нури, Алятин Мехмед 
Шекир,Фикрет Юсеин Хабил, Ферад Мурад Мустафа, Златка Величкова Димитрова,  
Димо Митрев Димов Димитрина Йовчева Димитрова – общо 11 гласа.  
           Гласували „против”:  - общо 0 гласа;       
           Гласували „въздържал се ”:  - общо 0 гласа;             
                                                  
           С 11 гласа “за“, 0 глас “въздържал се”, 0 гласа “против“ Общински съвет – 
Маджарово  прие       
                                                                                                              

Р Е Ш Е Н И Е  227 
 

        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 2022 г., както следва: 
 

№ по 
 ред 

 
Наименование на обекта 

преходен 
остатък 
 от 
2021 г. 

 
целева 
субси- 
дия 
било 

 
целева 
субси- 
дия 
става 

 
Друго 
финан- 
сиране 

 
собств. 
прихо- 
ди 

 
1. 

 
Рехабилитация  на улици в гр.Маджарово, „Стари  
квартал” – от о.т.121 – о.т. 124, от о.т. 142 – о.т. 14  
о.т.129 –  
о.т. 121 – о.т.100 

  
 
211500 

 
 

  

 
2. 

„Реконструкция на улична мрежа гр.Маджарово – улиц  
от  
о.т. 128-130-131-132-121 до о.т.100 и улица от о.т. 12
122-123- 
124-146-142-141-140 до  о.т. 128“  

   
459900 

  

3. Проектиране на улици гр.Маджарово    20 000   20000   
4. Рехабилитация на общински път № HKV2105 /III-8081/  

Маджарово - Сеноклас 
  

  20 000 
 
  20 000 

  

 
5. 

Рехабилитация на отводнителни канавки–с.Долни  
главанак 

  
11 225 

 
 11 225 

  

6. Рехабилитация на отводнителни канавки– с.Тополово  23 430  23 430   
7. Основен ремонт на общинска сграда /Старото кино/  36 000  36 000   
8. Основен ремонт на гараж за общински МПС  11 000  11 000   



9. Основен ремонт на покрив на сграда „Мл.дом   
гр.Маджарово  

 36 000  36 000   
 
10. 

 
Рехабилитация на канализация за отпадни вод  
гр.Маджарово 

  
20 000 

 
20 000 

  

11. Рехабилитация на улично осветление гр.Маджарово  30 000 30 000   
12. Изграждане на детска площадка с.Долно съдиево  18 345 18 345   
13. Доставка на климатици     5 000    5 000   
14. Доставка на компютри     4 000    4 000   
15. Проектиране на улици в с.Бориславци   15 000  15 000   
16. Основен ремонт на огради на гробищни паркове  

с.Тополово 
    5 000    5 000   

       
 
17. 

Рехабилитация на участък от улица „Капитан Петк  
войвода” и и участък от улица „Д.Маджаров”   
гр.Маджарово, община Маджарово 

 
323 022 

    

 
18. 

 
Основен ремонт на канализация за питейн  
водоснабдяване с.Ефрем 

 
 40 000 

    

 
19. 

 
Рехабилитация на външна и вътрешна водопроводн  
мрежа 
 с. Тополово 

 
 22 780 

    

20. Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа  
ул.”Миньорска” гр.Маджарово 

 
15 000 

    

 
21. 

 
Рехабилитация на отводнителни канавки–с.Долн  
главанак  

 
  8 600 

    

 
22. 

Аварийно-възстановителни работи /Укрепване на 
срутище от изветрели скални маси/ на път HKV  
2101 гр.Маджарово – с.Бряговец 

    
 
109440 

 

23. Климатик     1980 
24. Прътова кастрачка      1250 
                                                        Всичко: 409 402 466 500 714900 109440 3230 

 
.        
      По втора точка от дневния ред:  М. Иванов – Председател - Колеги, давам думата 
на председателите на постоянните комисии за становище по т.2 от дневния ред  - 
докладна записка относно: Допълване и актуализиране на Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022година. 
 
       К. Салим – Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа  докладната и с 5 гласа „за”, 
прие докладната. 
       Ф. Хабил – Комисията по „Икономическо развитие” с 3 гласа „за” прие докладната. 
        Зл. Димитрова –  Комисията по „Образование и социални дейност”  с 3 гласа „за” прие 
докладната     
 
       М. Иванов – Председател – Имате думата по докладната. 
 



       М. Иванов – Кагато има интерес за закупуване и даване под наем на обекти е 
необходимо първо да бъдат включени в Годишната програма за управление и 
разпораждане с имоти-общинска собственост за 2022 година. 
 
       М. Иванов – Предлагам прекратяване на разискванията, моля който е съгласен да 
гласува. 
      
       С 11 гласа “за“, 0 гласа “против“, 0 гласа “въздържал се” Общински съвет -
Маджарово  прие прекратяване на разискванията. 
 
       М. Иванов – Председател – Колеги, гласуваме  поименно по т.2 от дневния ред, 
относно:  Допълване и актуализиране на Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022година. 
 
      Гласували „за”: Милен Атанасов Иванов, Атанас Колев Атанасов, Николай 
Георгиев Атанасов, Кязим Али Салим, Недретин Варетин Нури, Алятин Мехмед 
Шекир,Фикрет Юсеин Хабил, Ферад Мурад Мустафа, Златка Величкова Димитрова, 
Димо Митрев Димов  Димитрина Йовчева Димитрова – общо 11 гласа.  
           Гласували „против”:  - общо 0 гласа;       
           Гласували „въздържал се ”:  - общо 0 гласа;   
                                                                   
           С 11 гласа “за“, 0 глас “въздържал се”, 0 гласа “против“ Общински съвет – 
Маджарово  прие                                                                                                                    
 
                                               Р Е Ш Е Н И Е  228 
             
          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 

Площ /кв.м. / Акт за 
собственост 

Начална 
тръжна цена 

на имота 
1.УПИ  XIX  кв.1  с. Тополово 885 кв.м. № 709 / 30.08.2022г. 2026,65 лв. 
2.УПИ  XX   кв.1 с. Тополово                 938 кв.м №710 / 30.08.2022г. 2148,00 лв. 
3.УПИ XXII  кв.1 с. Тополово 939 кв.м. №711 / 30.08.2022г. 2150,30 лв. 
4 УПИ  XXIII  кв.1 с. Тополово  894 кв.м. №712 / 30.08.2022г. 2047,26 лв 
5. УПИ VI кв.9 с. Селска поляна 2056 кв.м. №713/ 30.08.2022г. 4708,24 лв. 
6. УПИ  II кв.12  с. Ръженово 845 кв.м. №706 / 14.07.2022г. 1935,00 лв. 
7. УПИ III кв.12 с.Ръженово 869 кв.м. №707 / 14.07.2022г. 1990,00 лв. 
8. УПИ I кв.12 с. Ръженово     1290 кв.м. №708/ /14.07.2022г. 2954,00 лв. 
9.УПИ  VI кв.2  с. Тополово 906 кв. м. №432 / 27.11.2008г. 2074,74 лв. 
10. УПИ VII кв.2 с. Тополово 906 кв.м. №433 / 27.11.2008г. 2074,74 лв. 

 
 

2. Част III, точка III-А от Програмата, имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ за отдаване под 
наем на регистрирани земеделски производители, а именно:  

 
• ПИ №72792.20.8; НТП – нива, местност « Кермедета», 6 категория, землище 

на село Тополово 



 
 
По трета точка от дневния ред:   
М. Иванов – Председател - Колеги, давам думата на председателите на постоянните 
комисии  за становище по т.3 от дневния ред  - докладна записка относно : :  Продажба 
на общински имоти /ЧОС  /-  УПИ XIX, УПИ XX, УПИ XXII, УПИ XXIII кв.1 и УПИ 
VI и VII кв.2  по плана на с. Тополово, УПИ VI кв.9 по плана на с. Селска поляна, УПИ 
II, III, I кв.12 по плана на с. Ръженово     
 
       К. Салим – Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа  докладната и с 5 гласа „за”, 
прие докладната. 
       Ф. Хабил – Комисията по „Икономическо развитие” с 3 гласа „за” прие докладната. 
        Зл. Димитрова –  Комисията по „Образование и социални дейност”  с 3 гласа „за” прие 
докладната     
                                                                          
       М. Иванов – Председател – Имате думата по докладната. 
 
       Е. Юсуф – Кмет на община Маджарово –  Когато има свободни парцели и има 
проявен интерес към тях ги обявяваме за продажба, чрез провеждане на публичен търг.  
 
       М. Иванов – Председател –  Ако няма други изказвания, предлагам  прекратяване 
на разискванията, моля, който е съгласен да гласува. 
 
       С 11 гласа “за“, 0 гласа “против“, 0 гласа “въздържал се” Общински съвет -
Маджарово  прие прекратяване на разискванията. 
 
    М. Иванов – Председател – Колеги, гласуваме поименно по т.3 от дневния ред, 
относно: :  Продажба на общински имоти /ЧОС  /-  УПИ XIX, УПИ XX, УПИ XXII, 
УПИ XXIII кв.1 и УПИ VI и VII кв.2  по плана на с. Тополово, УПИ VI кв.9 по плана на 
с. Селска поляна, УПИ II, III, I кв.12 по плана на с. Ръженово                                                                              
 
      Гласували „за”: Милен Атанасов Иванов, Атанас Колев Атанасов, Николай 
Георгиев Атанасов, Кязим Али Салим, Недретин Варетин Нури, Алятин Мехмед 
Шекир,Фикрет Юсеин Хабил, Ферад Мурад Мустафа, Златка Величкова Димитрова, 
Димо Митрев Димов Димитрина Йовчева Димитрова – общо 11 гласа.  
           Гласували „против”:  - общо 0 гласа;       
           Гласували „въздържал се ”:  - общо 0 гласа;      
                                                                                                                 
           С 11 гласа “за“, 0 глас “въздържал се”, 0 гласа “против“ Общински съвет – 
Маджарово  прие                                                                                                                    
 

Р Е Ш Е Н И Е  229 
   
        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. / Акт за 
собственост 

Начална 
тръжна цена 

на имота 
1.УПИ  XIX  кв.1  с. Тополово 885 кв.м. № 709 / 30.08.2022г. 2026,65 лв. 
2.УПИ  XX   кв.1 с. Тополово                 938 кв.м №710 / 30.08.2022г. 2148,00 лв. 
3.УПИ XXII  кв.1 с. Тополово 939 кв.м. №711 / 30.08.2022г. 2150,30 лв. 
4 УПИ  XXIII  кв.1 с. Тополово  894 кв.м. №712 / 30.08.2022г. 2047,26 лв 



5. УПИ VI кв.9 с. Селска поляна 2056 кв.м. №713/ 30.08.2022г. 4708,24 лв. 
6. УПИ  II кв.12  с. Ръженово 845 кв.м. №706 / 14.07.2022г. 1935,00 лв. 
7. УПИ III кв.12 с.Ръженово 869 кв.м. №707 / 14.07.2022г. 1990,00 лв. 
8. УПИ I кв.12 с. Ръженово     1290 кв.м. №708/ /14.07.2022г. 2954,00 лв. 
9.УПИ  VI кв.2  с. Тополово 906 кв. м. №432 / 27.11.2008г. 2074,74 лв. 
10. УПИ VII кв.2 с. Тополово 906 кв.м. №433 / 27.11.2008г. 2074,74 лв. 

 
           
По четвърта точка от дневния ред:   
М. Иванов – Председател - Колеги, давам думата на председателите на постоянните 
комисии  за становище по т.4 от дневния ред  - докладна записка относно: 
Поевтиняване на храната на учениците от I – IV клас 
 
      К. Салим – Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа  докладната и с 5 гласа „за”, 
прие докладната. 
       Ф. Хабил – Комисията по „Икономическо развитие” с 3 гласа „за” прие докладната. 
        Зл. Димитрова –  Комисията по „Образование и социални дейност”  с 3 гласа „за” прие 
докладната    
 
        М. Иванов – Председател – Имате думата по докладната. 
 
       Е. Юсуф – Кмет на община Маджарово –  В предишно решение поевтиняванено 
беше 0.30 лв., сега предлагаме да стане 0.40 лв. поевтиняване на закуската на учениците 
от от  I – IV клас. 
 
      М. Иванов – Председател –  Предлагам, прекратяване на разискванията, моля, който 
е съгласен да гласува. 
      
       С 11 гласа “за“, 0 гласа “против“, 0 гласа “въздържал се” Общински съвет -
Маджарово  прие прекратяване на разискванията. 
 
    М. Иванов – Председател – Колеги, гласуваме поименно по т.4 от дневния ред, 
относно: Поевтиняване на храната на учениците от I – IV клас 
 
            Гласували „за”: Милен Атанасов Иванов, Атанас Колев Атанасов, Николай 
Георгиев Атанасов, Кязим Али Салим, Недретин Варетин Нури, Алятин Мехмед 
Шекир,Фикрет Юсеин Хабил, Ферад Мурад Мустафа, Златка Величкова Димитрова, 
Димо Митрев Димов Димитрина Йовчева Димитрова – общо 11 гласа.  
           Гласували „против”:  - общо 0 гласа;       
           Гласували „въздържал се ”:  - общо 0 гласа;   
                                                                                                                                            
           С 11 гласа “за“, 0 глас “въздържал се”, 0 гласа “против“ Общински съвет – 
Маджарово  прие                 
  
                                             Р Е Ш Е Н И Е  230 
       
         На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА поевтиняването на закуската на 
учениците от  I – IV клас да бъде 0,40 лв. за сметка на бюджета за местните дейности на 
община Маджарово 
 
        
По пета точка от дневния ред:  М. Иванов – Председател - Колеги, давам думата на 
председателите на постоянните комисии  за становище по т.5 от дневния ред  - 
докладна записка относно: Определяне на допълнителни възнаграждения за постигнати 
резултати за II-ро тримесечие на 2022 г.  



 
  К. Салим – Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа  докладната и с 5 гласа „за”, прие 
докладната. 
       Ф. Хабил – Комисията по „Икономическо развитие” с 3 гласа „за” прие докладната. 
        Зл. Димитрова –  Комисията по „Образование и социални дейност”  с 3 гласа „за” прие 
докладната     
 
       М. Иванов – Председател – Имате думата по докладната. 
 
       Е. Юсуф – Кмет на община Маджарово –  Парите са целеви и са за добре свършена 
работа. 
 
       М. Иванов – Предлагам, прекратяване на разискванията, моля който е съгласен да 
гласува. 
      
       С 11 гласа “за“, 0 гласа “против“, 0 гласа “въздържал се” Общински съвет -
Маджарово  прие прекратяване на разискванията. 
 
    М. Иванов – Председател – Колеги, гласуваме поименно  по т.5 от дневния ред, 
относно: Определяне на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати за II-ро 
тримесечие на 2022 г.  
 
           Гласували „за”: Милен Атанасов Иванов, Атанас Колев Атанасов, Николай 
Георгиев Атанасов, Кязим Али Салим, Недретин Варетин Нури, Алятин Мехмед 
Шекир,Фикрет Юсеин Хабил, Ферад Мурад Мустафа, Златка Величкова Димитрова, 
Димитрина, Димо Митрев Димов Йовчева Димитрова – общо 11 гласа.  
           Гласували „против”:  - общо 0 гласа;       
           Гласували „въздържал се ”:  - общо 0 гласа;   
                                                                                                                                                     
           С 11 гласа “за“, 0 глас “въздържал се”, 0 гласа “против“  Общински съвет – 
Маджарово  прие                                                                                                                    
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        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  на кмет на общината, кмет на с.Долни главанак, кмет на с.Долно съдиево и 
кмет на с. Тополово допълнителни  възнаграждения за постигнати  резултати за  II-ро 
тримесечие на 2022 г.в размер на 20% от начислените основни заплати за II-ро 
тримесечие. 
 
 
По шеста точка от дневния ред:   
М. Иванов – Председател - Колеги, давам думата на председателите на постоянните 
комисии  за становище по т.6 от дневния ред  - докладна записка относно : Промяна м 
чл.16 ал.1 изречение”първо”от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и вцзаимодействието му с общинската 
администрация. 
 
       М. Иванов – Председател – Имате думата по докладната. 
 
       К. Салим - Внесената докладна е от представители на всички политически партии, 
това е добре в докладнта са описани и всички мотиви  за промяната. 
 



       М. Иванов – Председател –  Ако няма други изказвания, предлагам  прекратяване 
на разискванията, моля, който е съгласен да гласува. 
 
       С 11 гласа “за“, 0 гласа “против“, 0 гласа “въздържал се” Общински съвет -
Маджарово  прие прекратяване на разискванията. 
 
    М. Иванов – Председател – Колеги, гласуваме поименно по т.6 от дневния ред, 
относно: Промяна м чл.16 ал.1 изречение”първо”от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и вцзаимодействието му с 
общинската администрация. 
 
      Гласували „за”: Милен Атанасов Иванов, Атанас Колев Атанасов, Николай 
Георгиев Атанасов, Кязим Али Салим, Недретин Варетин Нури, Алятин Мехмед 
Шекир,Фикрет Юсеин Хабил, Ферад Мурад Мустафа, Златка Величкова Димитрова, 
Димо Митрев Димов Димитрина Йовчева Димитрова – общо 11 гласа.  
           Гласували „против”:  - общо 0 гласа;       
           Гласували „въздържал се ”:  - общо 0 гласа;      
                                                                                                                 
           С 11 гласа “за“, 0 глас “въздържал се”, 0 гласа “против“ Общински съвет – 
Маджарово  прие                                                                                                                    
 

Р Е Ш Е Н И Е  232 

    На основание чл.21, ал.1, т.5 и т.24 и във връзка с чл.21 ал.3 от ЗМСМА, Общински 
съвет-Маджарово приема изменение на чл.16 ал.1 изречение „първо“ на Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация, а именно : 

 Чл.16 ал.1,изречение „първо“ става – „ Председателят на Общинския съвет 
получава възнаграждение определено от Общинския съвет в размер на 90 % от 
възнаграждението на Кмета на общината.“ 

 
По седма точка от дневния ред:   
М. Иванов – Председател - Колеги, давам думата на председателите на постоянните 
комисии  за становище по т.7 от дневния ред  - докладна записка относно : Пиемане на 
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 
община Маджарово 2022-2024г 
 
        К. Салим – Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа  докладната и с 5 гласа „за”, 
прие докладната. 
       Ф. Хабил – Комисията по „Икономическо развитие” с 3 гласа „за” прие докладната. 
        Зл. Димитрова –  Комисията по „Образование и социални дейност”  с 3 гласа „за” прие 
докладната     
 
       М. Иванов – Председател – Имате думата по докладната. 
 
       Е. Юсуф – Кмет на община Маджарово – Наложително е приемането на тази 
Програма, защото имаме предписание на  окръжната дирекция за безопостност на 
храните и изисквания на Закона за защита на живитните.  Ще водя разговори с „Еко 
прогрес” гр. Хасково, какво може да се нарави  за намаляване броя на 
безстопанствените кучета. 
 
       М. Иванов – Председател –  Ако няма други изказвания, предлагам  прекратяване 
на разискванията, моля, който е съгласен да гласува. 



 
       С 11 гласа “за“, 0 гласа “против“, 0 гласа “въздържал се” Общински съвет -
Маджарово  прие прекратяване на разискванията. 
 
    М. Иванов – Председател – Колеги, гласуваме поименно по т.7 от дневния ред, 
относно: Пиемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 
на територията на община Маджарово 2022-2024г 
 
      Гласували „за”: Милен Атанасов Иванов, Атанас Колев Атанасов, Николай 
Георгиев Атанасов, Кязим Али Салим, Недретин Варетин Нури, Алятин Мехмед 
Шекир,Фикрет Юсеин Хабил, Ферад Мурад Мустафа, Златка Величкова Димитрова, 
Димо Митрев Димов Димитрина Йовчева Димитрова – общо 11 гласа.  
           Гласували „против”:  - общо 0 гласа;       
           Гласували „въздържал се ”:  - общо 0 гласа;      
                                                                                                                 
           С 11 гласа “за“, 0 глас “въздържал се”, 0 гласа “против“ Общински съвет – 
Маджарово  прие                                                                                                                   
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  233  

      С цел овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на 
община Маджарово и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.26, ал.2, чл.28 от 
ЗНА, чл.76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК и чл.40, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за 
защита на животните: 

1. Приема Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 
територията на община Маджарово 2022-2024г. 

2. Възлага на Кмета на община Маджарово да предприеме последващите съгласно 
чл.78, ал.3 от АПК действия. 

                            
По осма точка от дневния ред:   
М. Иванов – Председател - Колеги, давам думата на председателите на постоянните 
комисии  за становище по т.8 от дневния ред  - докладна записка относно : : Вземане на 
решение за одобряване и приемане на инвестиция, извършена през      2021г. от ВиК 
оператора „Водоснабдяване и канализация” ЕООД-гр.Хасково на инвестиционни 
обекти 
 
       К. Салим – Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа  докладната и с 5 гласа „за”, 
прие докладната. 
       Ф. Хабил – Комисията по „Икономическо развитие” с 3 гласа „за” прие докладната. 
        Зл. Димитрова –  Комисията по „Образование и социални дейност”  с 3 гласа „за” прие 
докладната     
 
       М. Иванов – Председател – Имате думата по докладната. 
 
       Е. Юсуф – Кмет на община Маджарово – Става въпрос за напавена инвестици през 
2021 година от ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр.Хасково. 
 
       М. Иванов – Председател –  Ако няма други изказвания, предлагам  прекратяване 
на разискванията, моля, който е съгласен да гласува. 
 
       С 11 гласа “за“, 0 гласа “против“, 0 гласа “въздържал се” Общински съвет -
Маджарово  прие прекратяване на разискванията. 



 
    М. Иванов – Председател – Колеги, гласуваме поименно по т.8 от дневния ред, 
относно: : Вземане на решение за одобряване и приемане на инвестиция, извършена 
през      2021г. от ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация” ЕООД-гр.Хасково на 
инвестиционни обекти 
 
      Гласували „за”: Милен Атанасов Иванов, Атанас Колев Атанасов, Николай 
Георгиев Атанасов, Кязим Али Салим, Недретин Варетин Нури, Алятин Мехмед 
Шекир,Фикрет Юсеин Хабил, Ферад Мурад Мустафа, Златка Величкова Димитрова, 
Димо Митрев Димов Димитрина Йовчева Димитрова – общо 11 гласа.  
           Гласували „против”:  - общо 0 гласа;       
           Гласували „въздържал се ”:  - общо 0 гласа;      
                                                                                                                 
           С 11 гласа “за“, 0 глас “въздържал се”, 0 гласа “против“ Общински съвет – 
Маджарово  прие                                                                                                                    
 

Р Е Ш Е Н И Е  234 
 

                   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. № 987  ”Подмяна на част от уличен водопровод с 

тръби ПЕВП ф 25 с дължина L=15м от о.т.№32 в посока към о.т.№56, 

с.Ефрем, общ.Маджарово.“, на стойност 98.51 лв. 

                                 2. № 988 „Доставка и монтаж на ТСК ф1“ до 

кметството на с.Горно поле, община Маджарово.“, на стойност 344.66 лв. 

                                 3. № 1192 „Доставка и монтаж на СК 1 1/2 1“, в 

с.Сеноклас, общ.Маджарово.“ на стойност 67.81 лв.   

                                              Обща стойност на актива от т.1 до т.3 = 

510.98 лв. 
 

                                       ІІ. Упълномощава и възлага на  Кмета на община 
Маджарово да подпише    приемо–предавателен протокол с „Водоснабдяване и 
канализация” ЕООД-гр.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. 

 
 
По девета точка от дневния ред:   
М. Иванов – Председател - Колеги, давам думата на председателите на постоянните 
комисии  за становище по т.9 от дневния ред  - докладна записка относно : Съгласуване 
на коригиран Бизнес план за развитие на дейността на «Водоснабдяване и канализация 
« ЕООД – Хасково за периода 2022 – 2026г 
 
К. Салим – Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа  докладната и с 5 гласа „за”, прие 
докладната. 
       Ф. Хабил – Комисията по „Икономическо развитие” с 3 гласа „за” прие докладната. 
        Зл. Димитрова –  Комисията по „Образование и социални дейност”  с 3 гласа „за” прие 
докладната     
 
       М. Иванов – Председател – Имате думата по докладната. 
 
       Е. Юсуф – Кмет на община Маджарово – Знаете, че селата Малко брягово и Горни 
Главанак ВиК  не ги приема и не ги обслужва. В предложения бизнес план не се 
превдижва те да бътат приети и да се обслужват от тях, поради тези причини ще изразя 
несъгласие с  корегирания Бизнес план на събранието на  Асоцията по Вик. 
 
       М. Иванов – Председател –  Ако няма други изказвания, предлагам  прекратяване 
на разискванията, моля, който е съгласен да гласува. 
 
       С 11 гласа “за“, 0 гласа “против“, 0 гласа “въздържал се” Общински съвет -
Маджарово  прие прекратяване на разискванията. 
 
    М. Иванов – Председател – Колеги, гласуваме поименно по т.9 от дневния ред, 
относно: Съгласуване на коригиран Бизнес план за развитие на дейността на 
«Водоснабдяване и канализация « ЕООД – Хасково за периода 2022 – 2026г 
 
      Гласували „за”: Милен Атанасов Иванов, Атанас Колев Атанасов, Николай 
Георгиев Атанасов, Кязим Али Салим, Недретин Варетин Нури, Алятин Мехмед 
Шекир,Фикрет Юсеин Хабил, Ферад Мурад Мустафа, Златка Величкова Димитрова, 
Димо Митрев Димов Димитрина Йовчева Димитрова – общо 11 гласа.  
           Гласували „против”:  - общо 0 гласа;       
           Гласували „въздържал се ”:  - общо 0 гласа;      
                                                                                                                 
           С 11 гласа “за“, 0 глас “въздържал се”, 0 гласа “против“ Общински съвет – 
Маджарово  прие                                                                                                                    
 

Р Е Ш Е Н И Е  235  
 

1. На основание на чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с  чл. 198e, 
ал.3, ал.5 от Закона за водите,  Общински съвет Маджарово 
съгласува дневния ред на свиканото на 20.09.2022г.  заседание на 
Общото събрание на Асоциация по ВиК  на обособената 
територия,обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”ЕООД-
гр.Хасково  по точки както следва: 



                       т.1.Съгласуване на коригиран Бизнес план за развитие на 
дейността на «Водоснабдяване и канализация» ЕООД гр.Хасково за периода 
2022 – 2026г..   

     т.2.Други. 
                    

           2.   Дава мандат на Кмета на община Маджарово – ЕРДЖАН 
САБАХТИН ЮСУФ, в качеството му на представител на общината в общото 
събрание на «Асоциацията по ВиК в  

 
обособената територия,обслужвана от «Водоснабдяване и канализация» 
ЕООД г.Хасково», да  гласува по първа точка от дневния ред, като изрази 
несъгласие с коригирания Бизнес план поради това, че не са предвидени 
средства и не е предложено решение за селата Горни Главанак и Малко 
Брягово, за тяхното приобщаване към « Водоснабдяване и канализация « 
ЕООД гр.Хасково. 

         
                                3.   Общински съвет Маджарово упълномощава кмета на общината 
при      
        разглеждане на допълнителни въпроси по т.2 от дневния ред да гласува по 
вътрешно        
                   убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на общината.     
                               
                                  4.   При невъзможност Кмета на общината да 
присъства,Общински съвет      
 Дава мандат на  Заместник-кмета . 
 
 
По десета точка от дневния ред:   
М. Иванов – Председател - Колеги, давам думата на председателите на постоянните 
комисии  за становище по т.10 от дневния ред  - докладна записка относно : на ПУП – 
СПС и Парцеларен план 
 
К. Салим – Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа  докладната и с 5 гласа „за”, прие 
докладната. 
       Ф. Хабил – Комисията по „Икономическо развитие” с 3 гласа „за” прие докладната. 
        Зл. Димитрова –  Комисията по „Образование и социални дейност”  с 3 гласа „за” прие 
докладната     
 
 
       М. Иванов – Председател – Имате думата по докладната. 
 
       Е. Юсуф – Кмет на община Маджарово – Става въпрос за премахване на въздушния 
кабел и се прекара подземен  по проект и изпълнение на „Електроразпределение ЮГ” 
ЕАД, за да започнат изпълнеито е нужно решение на общинския съвет, тъй като се 
преминава през общинска публична, земеделска земя. 
 
       М. Иванов – Председател –  Ако няма други изказвания, предлагам  прекратяване 
на разискванията, моля, който е съгласен да гласува. 
 
       С 11 гласа “за“, 0 гласа “против“, 0 гласа “въздържал се” Общински съвет -
Маджарово  прие прекратяване на разискванията. 
 
    М. Иванов – Председател – Колеги, гласуваме поименно по т.10 от дневния ред, 
относно: на ПУП – СПС и Парцеларен план 
 



      Гласували „за”: Милен Атанасов Иванов, Атанас Колев Атанасов, Николай 
Георгиев Атанасов, Кязим Али Салим, Недретин Варетин Нури, Алятин Мехмед 
Шекир,Фикрет Юсеин Хабил, Ферад Мурад Мустафа, Златка Величкова Димитрова, 
Димо Митрев Димов Димитрина Йовчева Димитрова – общо 11 гласа.  
           Гласували „против”:  - общо 0 гласа;       
           Гласували „въздържал се ”:  - общо 0 гласа;      
                                                                                                                 
           С 11 гласа “за“, 0 глас “въздържал се”, 0 гласа “против“ Общински съвет – 
Маджарово  прие                                                                                                                    
 

Р Е Ш Е Н И Е  236 
 
 
           На основание на чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с  чл. 129, ал.1 от ЗУТ, 
Общински съвет - Маджарово, одобрява изработения ПУП – СПС и ПП, и дава 
съгласие за преминаване на захранващите кабели за обект “ БРУ 20/0.4 kV – ТМ 250 
kvА И КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 kV ЗА ЗАМЕСТВАНЕ НА ТП с.ГОРНИ ГЛАВАНАК и 
ВЛ 20 kV ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ВСН ТОПОЛОВО “, преминаващо през поземлени 
имоти:  
                     16496.24.24 – държавна публична, НТП за път от републиканската пътна 
мрежа                                             
                     16496.10.6   -  общинска частна, НТП земеделска, пасище 
                
                     16496.10.5     - общинска публична, НТП  земеделска земя , за 
селскостопански, горски ведомствен път 
                     16496.10.15 – общинска публична, НТП земеделска земя, за 
селскастопански, горски,ведомствен път  
 
 
    По единадесета точка от дневния ред: Други. 
 
       М. Иванов – Председател –   Имате думата по точка друга за питане и въпроси.              
 
         М. Иванов – Председател –   Ако нямате други въпроси, поради изчерпване на 
дневния ред закривам заседанието. 
 
 
 
 
Протоколист: ………………                Председател на ОбС – Маджарово: ……………... 
        
              /Ф. Тодорова/                                                                                    / М. Иванов /    
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