ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№1
Взето с Протокол № 1 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 08.11. 2019 год.
Относно: точка „Втора“ – Избиране на Председател на Общински съвет на
община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 3 от
ЗМСМА, Общински съвет гр. Хисар
Р Е Ш И :
Избира временна комисия по произвеждане на тайно гласуване за избор
на Председател на Общинския съвет, както следва:
Председател - Виделина Попова
Членове
- Борис Витев
- Мария Мустакова
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

- “за” – 17
- “против” – няма
- “въздържали се” – няма

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Пенка Рахова/
ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ В. Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Тони Илиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№2
Взето с Протокол № 1 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 08.11. 2019 год.
Относно: точка „Втора“ – Избиране на Председател на Общински съвет на
община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 3, ал. 2 и чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, с тайно
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Избира за председател на Общински съвет-Хисаря Найден Павлов
Павлов.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

- с тайно гласуване “за” – 14

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Пенка Рахова/
ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ В. Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Тони Илиева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 3
Взето с Протокол № 2 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.11. 2019 год.
Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно: Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет-Хисаря, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация - докладва инж. Найден
Павлов – председател на Общински съвет Хисаря
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Потвърждава Решение № 18, взето с Протокол № 6 на 22.12.2015 год.
на Общински съвет (ОбС) Хисаря относно приемането на Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет-Хисаря, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация, изменен и допълнен с
Решение № 502, Протокол № 58/17.04.2018 г. от ОбС-Хисаря, изменен и
допълнен с Решение № 609, Протокол № 65/18.09.2018 г. до приемането на нов.
2. Избира комисия в състав: председател – Председателя на Общинския
съвет и членове председателите на постоянните комисии с външен експерт адв.
Георги Недев.
МОТИВИ: Общинския съвет намира решението за целесъобразно във
връзка със законността на вземаните решения и конкретизиране дейността на
Общинския съвет.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 16
Присъствали – 17
- „против“ – няма
Гласували – 16
- „въздържали се“ - няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ В. Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 4
Взето с Протокол № 2 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.11. 2019 год.
Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно: Избор на
постоянни комисии към Общинския съвет - докладва инж. Найден Павлов –
председател на Общински съвет Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 в изпълнение на чл. 48 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от Правилник за организацията
и дейността на Общинския съвет-Хисаря, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Избира постоянни комисии към Общинския съвет в състав:
1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура,
благоустрояване и околна среда: Европейски и национални програми.
Административно, териториално и селищно устройство. Комунално-битова
дейност и благоустройство. Държавни, общински и местни органи, Опазване на
околната среда:
Председател: инж. Атанас Куковски и членове: инж. Ненко Костов,
инж. Пенка Рахова, Борис Витев, Виделина Попова.
2. Комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и
конфликт на интереси: Икономическа политика и общински бюджет:
производство, търговия, услуги и общинска собственост. Приватизация на
общинска собственост. Аграрна политика:
Председател: инж. Бойко Гавраилов и членове: Пенчо Шапков, Гатьо
Султанов, инж. Атанас Куковски, Таня Марковска.

3. Административна комисия: Законодателна комисия за местни данъци
и такси в границите на закона и социална защита – труд и осигуряване.
Обществен ред, сигурност и противопожарна охрана. Молби, жалби и
предложения на гражданите.
Председател: Даниела Пирянкова и членове: Виделина Попова, Гатьо
Султанов, Васил Пендев, Пенчо Шапков.
4. Комисия по образование, култура, вероизповедания, спорт,
туризъм, здравеопазване, младежка и социална политика: Здравеопазване,
Образование, Култура, Вероизповедания,Туризъм, Проблеми на младежта и
спорта.
Председател: Ива Вълчева и членове: Мария Мустакова, Мариана
Александрова, д-р Стефан Недевски, Десислава Видинска.
МОТИВИ: Общинския съвет намира решението за целесъобразно във
връзка с нормалната работа на Общинския съвет.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 16

- „за” – 16
- „против“ – няма
- „въздържали се“ - няма

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ В. Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 5
Взето с Протокол № 2 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.11. 2019 год.
Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно: Докладна записка
относно определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на
Националното сдружение на общините в Република България - докладва инж.
Найден Павлов– председател на Общински съвет Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12,
ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ, с поименно гласуване, Общински
съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение
на общините в Република България инж. Найден Павлов – председател на
Общшнскша съвет.
2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в
заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Пенчо Шапков –
общински съветник.
МОТИВИ: Необходимост от взаимодействие между централната и
местната власт, като необходимо условие и предпоставка за съчетаване на
интересите в провеждане на цялостната държавна политика.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 16
Присъствали – 17
- „против“ – няма
Гласували – 16
- „въздържали се“ - няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ В. Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 6
Взето с Протокол № 2 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.11. 2019 год.
Относно: точка „Четвърта“ - Докладна записка относно: Докладна
записка относно определяне на представител на Общински съвет-Хисаря в
Областен съвет за развитие на област Пловдив - докладва инж. Найден Павлов–
председател на Общински съвет Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 62, ал. 3 от
Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, с поименно
гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Определя за свой представител в Областния съвет за развитие на област
Пловдив инж. Найден Павлов – председател на Общински съвет-Хисаря.
МОТИВИ: Участието на представител на ОбС-Хисаря в Областен съвет
за регионално развитие ще допринася за осигуряване на информация за
изпълнението и оценката на областната стратегия за развитие, обсъждането и
съгласуването инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на
средствата и мерките за реализация на дейности по регионалното развитие.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 16

- „за” – 16
- „против“ – няма
- „въздържали се“ - няма

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ В. Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 7
Взето с Протокол № 2 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.11. 2019 год.

Относно: точка „Пета“ - Докладна записка относно: Определяне на
основни месечни работни заплати на кметовете на населените места от община
Хисаря, считано от 08.11.2019 г. - докладва инж. Пенка Ганева - кмет на
община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 16 от ПМС
№ 67/2010 г., Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1.
Считано от 08.11.2019 г. определя основна работна заплата на
кметовете на населените места, както следва:
Инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря – 1944 лв.
Илия Тонов – кмет на с. Старо Железаре – 968 лв.;
Веска Пашкулова – кмет на с. Паничери – 991 лв.;
Матея Гудев – кмет на с. Старосел – 1003 лв.;
Цвятко Истилянов – кмет на с. Красново – 991 лв.
2.
Определя допълнителни трудови възнаграждения за придобит
трудов стаж и професионален опит в размер на 1,0 на сто от индивидуалната
основна месечна заплата за всяка прослужена година.

МОТИВИ: В изпълнение с разпоредбите на Закона за местното
самоуправление и местната администрация и постановлението за заплатите в
бюджетните организации и дейности, Общинския съвет намира решението за
целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 16

- „за” – 16
- „против“ – няма
- „въздържали се“ - няма

ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ В. Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 8
Взето с Протокол № 2 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.11. 2019 год.
Относно: точка „Шеста“ - Докладна записка относно: Утвърждаване на
кметски наместници на територията на община Хисаря и определяне
правомощията им - докладва инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 46а, ал. 1 и ал. 4 от Закона
за местното самоуправление и местна администрация, Общински съвет
Хисаря
Р Е Ш И :
1. Утвърждава кметски наместници в следните населени места на
територията на община Хисаря:
1.1с. Михилци
1.2с. Черничево
1.3с. Ново Железаре
1.4 с. Мало Крушево
1.5 с. Беловица
1.6 с. Кръстевич
1.7с. Мътеница
2. Определя правомощията на кметските наместници, както следва:
 Изпълнява бюджета на общината в частта му за населеното място;
 Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други
мероприятия;
 Отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на
общинската собственост;
 Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и
организира
охраната на полските имоти;

 Води регистрите на населението и поддържа регистрите на актове по
гражданско състояние;
 Осигурява извършването на административни услуги на физически и
юридически
лица;
 Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
 Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на
общината,
отнасящи се до територията на наместничеството;
 Изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината.
МОТИВИ: Изпълнявайки Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 16

- „за” – 16
- „против“ – няма
- „въздържали се“ - няма

ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ В. Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 9
Взето с Протокол № 2 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.11. 2019 год.
Относно: точка „Седма“ - Докладна записка относно: Издаване на запис
на заповед от Община Хисаря в полза на Министерство на труда и социалната
политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и
проекти”, определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” 2014-2020г. обезпечаващ авансово плащане по
административен договор № BG05M9OP001-2.040-0128-C01 - докладва инж.
Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 4 и ал. 5
ЗМСМА, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Упълномощава кмета на община Хисаря инж. Пенка Ганева, да
подпише Запис на заповед,съгласно Приложение № 1, без протест и без
разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било
характер платима на предявяване в полза на Министерство на труда и
социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни
програми и проекти”, определена за Управляващ орган на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. в размер на 45 180 лева
(четиридесет и пет хиляди, сто и осемдесет лева) покриваща пълния размер на
искания аванс по административен договор № BG05M9OP001-2.040-0128-C01.
2. Упълномощава Кмета на община Хисаря да подготви необходимите
документи за подаване на искане за авансово плащане.

МОТИВИ: Във връзка с необходимото 20% авансово плащане за
изпълнение на договори по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, Общинския съвет намира
решението за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 16

- „за” – 16
- „против“ – няма
- „въздържали се“ - няма

ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ В. Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 10
Взето с Протокол № 2 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.11. 2019 год.
Относно: точка „Осма“ - Докладна записка относно: Издаване на запис
на заповед от Кмета на община Хисаря в полза на разплащателна агенция на
фонд „Земеделие“ /РА ДФЗ/, съгласно договор16/07/0/00616.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
ЗМСМА, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Упълномощава кмета на община Хисаря инж. Пенка Ганева да
подпише Запис на Заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване
в полза на разплащателна агенция ДФ „Земеделие” като обезпечение на 100%
от заявения размер на авансовото плащане на стойност 2 662 635,00 лв. (два
милиона шестстотин шейсет и две хиляди шестстотин тридесет и пет лева) по
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № 16/07/2/0/00616
- „Рехабилитация и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в Община
Хисаря”.
2. Упълномощава кмета на община Хисаря инж. Пенка Ганева да
подпише Запис на Заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване
в полза на разплащателна агенция ДФ „Земеделие” като обезпечение на 100%
от заявения размер ДДС по авансовото плащане на стойност 532 527,00 лв.
(петстотин тридесет и две хиляди петстотин двадесет и седем лева ) по договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № 16/07/2/0/00616 „Рехабилитация и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в Община
Хисаря”.
3. Упълномощава Кмета на община Хисаря да подготви необходимите
документи за подаване на заявка за авансово плащане и авансово плащане на
ДДС.

МОТИВИ: За обезпечаване авансово плащане по договор
№
16/07/2/0/00616 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и
необходимостта от представяне запис на заповед, издадена от Кмета на
общината в полза на РА в размер на 100 на сто от стойността на авансовото
плащане, Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 16

- „за” – 16
- „против“ – няма
- „въздържали се“ - няма

ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ В. Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 11
Взето с Протокол № 2 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.11. 2019 год.
Относно: точка „Девета“ - Докладна записка относно: Издаване на запис
на заповед от Кмета на община Хисаря в полза на разплащателна агенция на
фонд „Земеделие“ /РА ДФЗ/, съгласно договор 168078280800418 - докладва
инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
ЗМСМА, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Упълномощава кмета на община Хисаря инж. Пенка Ганева да
подпише Запис на Заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване
в полза на разплащателна агенция ДФ „Земеделие” като обезпечение на 100%
от авансовото плащане на ДДС в размер на 409 192,71 лв. по договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № 16/07/2/0/00418 „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община Хисаря”.
2. Упълномощава Кмета на община Хисаря да подготви необходимите
документи за подаване на заявка за авансово плащане за ДДС.
МОТИВИ: За обезпечаване авансово плащане по договор
№
16/07/2/0/00616 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и
необходимостта от представяне запис на заповед, издадена от Кмета на
общината в полза на РА в размер на 100 на сто от стойността на авансовото
плащане, Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 16
Присъствали – 17
- „против“ – няма
Гласували – 16
- „въздържали се“ - няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ В. Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 12
Взето с Протокол № 2 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.11. 2019 год.
Относно: точка „Десета“ - Докладна записка относно: Одобряване на
Общ устройствен план на община Хисаря - докладва инж. Пенка Ганева - кмет
на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1 т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 във
връзка с чл. 5, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Одобрява ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ и
правилата и нормативите за неговото прилагане.
МОТИВИ: Одобряването на ОУП ще даде възможност за привличане на
инвестиции на община Хисаря, както и ще ускори реализирането на
инвестиционните намерения. Общински съвет Хисаря намира решението за
целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

- „за” – 17
- „против“ – няма
- „въздържали се“ - няма

ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ В. Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 13
Взето с Протокол № 2 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.11. 2019 год.
Относно: точка „Единадесета“ - Докладна записка относно:
Актуализация на инвестиционната програма на община Хисаря за 2019 г. докладва инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 ЗМСМА от
ЗМСМА, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема актуализация на инвестиционната програма за 2019 г. съгласно
приложение 1, с направеното допълнение - Закупуване на 2 броя компютри за
нуждите на Дневен център за стари хора гр. Хисаря със стойност 1700 лв.
2. Приема актуализация на ремонтната програма за 2019 г. съгласно
приложение 2.
МОТИВИ: Във връзка с пренасочването на средствата за важни за
населението обекти в общината, Общински съвет Хисаря намира решението за
целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 16

- „за” – 16
- „против“ – няма
- „въздържали се“ - няма

ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ В. Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 14
Взето с Протокол № 2 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.11. 2019 год.
Относно: точка „Дванадесета“ - Докладна записка относно:
Кандидатстване на община Хисаря по Мярка 7 – „Развитие на туристическия
потенциал на територитята на МИГ „Хисаря“ от Стратегия на МИГ Хисаря с
проект: „Изграждане на сух фонтан в парк "Момина баня" гр. Хисаря и оформяне
на информационно-опознавателен кът на открито” - докладва инж. Пенка Ганева
- кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет
Хисаря
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие община Хисаря да кандидатства по Мярка 7 – Развитие
на туристическия потенциал на територията на МИГ Хисаря от Стратегията
на МИГ Хисаря с проект: „Изграждане на сух фонтан в парк "Момина баня"
гр. Хисаря и оформяне на информационно-опознавателен кът на открито”.
2. Дейностите, включени в проект: „Изграждане на сух фонтан в парк
"Момина баня" гр. Хисаря и оформяне на информационно-опознавателен кът на
открито”, съответстват на Общинския план за развитие на Община Хисаря за
периода 2014-2020 г.:
Приоритет 1.3.: Развитие на конкурентноспособен туризъм
Мярка 1.3.1.: Развитие на туризма в съответствие със световните
стандарти.
Създаване, реновиране и поддържане на туристическата
инфраструктура.
МОТИВИ: С обособяването на познавателен информационен център на
открито с монтирани информационни табели с опознавателен характер,

включващи природните дадености на община Хисаря, флора, фауна, води,
климат, близки туристически маршрути и пътеки, културно-историческо
наследство и ще се обособят и места, от които туристите ще могат да получат
информация на хартиен носител. По този начин районът ще се обособи като
център за отдих и с опознавателна цел, който ще обогати познанията на
туристите за община Хисаря и нейните забележителности, поради което
Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 16

- „за” – 16
- „против“ – няма
- „въздържали се“ - няма

ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ В. Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 15
Взето с Протокол № 2 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.11. 2019 год.
Относно: точка „Тринадесета“ - Докладна записка относно:
Кандидатстване на община Хисаря по Мярка 7 –„Развитие на туристическия
потенциал на територията на МИГ „Хисаря” от Стратегията на МИГ Хисаря с
проект: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на „Дом на традициите” в село
Старо Железаре, Община Хисаря” - докладва инж. Пенка Ганева - кмет на
община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет
Хисаря
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие община Хисаря да кандидатства по Мярка 7 – Развитие на
туристическия потенциал на територията на МИГ Хисаря от Стратегията на
МИГ Хисаря с проект: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на „Дом на
традициите” в село Старо Железаре, Община Хисаря”.
2. Дейностите, включени в проект: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на
„Дом на традициите” в село Старо Железаре, Община Хисаря”, съответстват на
Общинския план за развитие на Община Хисаря за периода 2014-2020 г.:
Приоритет 2.1: Развитие на инфраструктурата
Мярка 2.1.7: Подобряване на културната инфраструктура в
общината
Реконструкция и обновяване културните институции.
МОТИВИ: Предвижданите с проектното предложение ремонт на покрив
/подмяна на керемиди, летви и улуци/, измазване и боядисване на
съществуващата ограда, подмяна на осветителни тела, закупуване на пейки и

кошчета за отпадъци, закупуване на климатици, закупуване на оборудване в
това число мултимедия с екран и други са крайно належащи. Общински съветХисаря намира решението за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 16

- „за” – 16
- „против“ – няма
- „въздържали се“ - няма

ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ В. Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 16
Взето с Протокол № 2 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.11. 2019 год.
Относно: точка „Четиринадесета“ - Докладна записка относно: Проект
на Дългосрочна програма на община Хисаря за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници и биогорива - 2019 – 2029 година докладва инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.75-79
от АПК, във връзка с чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и представените
към проекта мотиви, съответно доклад, както и решение и оценка за
въздействие, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема Дългосрочна програма на община Хисаря за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива - 2019 –
2029 година.
2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите мерки за
изпълнение на приетата Програма.
МОТИВИ: С цел създаване информационна среда и механизми за
насърчаване на инвестициите във ВЕИ на територията на общината,
увеличаване на инвестициите в технологии за изграждане на системи от ВЕИ,
повишаване на дела на възобновяемата енергия, използвана в промишлеността,
Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 16
Присъствали – 17
- „против“ – няма
Гласували – 16
- „въздържали се“ - няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ В. Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

