
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
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П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 17 

 

Взето с Протокол № 3 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 10.12.2019 год. 

 

 

Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно: Определяне 

представител и представяне позицията на община Хисаря на насроченото за 

17.12.2019 г. заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив 

- докладва инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл.21, ал. 1, т.15 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал.5 от  ЗМСМА, 

във връзка с чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите, с поименно гласуване, 

Общински съвет Хисаря 

 

      Р  Е  Ш  И  : 

 

1. ОПРЕДЕЛЯ  мандат на Кмета на Община Хисаря инж. Пенка Ганева 

за заседанията на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Пловдив да бъде до 

прекратяване на пълномощията му като кмет на общината. 

 

При невъзможност на кмета на Община Хисаря да участва в заседанията 

на общото събрание на Асоциацията, на основание чл. 198е, ал. 3от Закона за 

водите, Община Хисаря да бъде представлявана от Заместник кмета на 

общината г-жа Милена Балямска. 

 

2. УПЪЛНОМОЩАВА  инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря, 

представител на Асоциацията по ВиК – Пловдив, съгласно Закона за водите, да 
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гласува по точките от дневния ред, на заседанието на 17.12.2019 г. , както 

следва: 

По отношение на приемане на решение за препоръчителния размер на 

вноската на държавата в бюджета на Асоциацията на ВиК  на обособената 

територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД гр. Пловдив за 2020 г., в изпълнение на 

чл. 20, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на асоциацията по 

водоснабдяване и канализация: 

Общински съвет – Хисаря предоставя мандат на инж. Пенка Ганева, в 

качеството на представител на общината в Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД гр. Пловдив, за приемане на 

препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията 

на ВиК  на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД гр. Пловдив за 

2020 г. 

З. УПЪЛНОМОЩАВА инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря, 

представител на Асоциацията по ВиК – Пловдив, съгласно Закона за водите, да 

гласува от името на община Хисаря по точките от дневния ред на следващи 

заседания на Асоциацията, по своя преценка. 

 

МОТИВИ: Спазвайки чл. 198е от Закона за водите, Общински съвет 

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

  

 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 16 

Присъствали – 16     - „против“ – няма 

Гласували – 16     - „въздържали се“ - няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ГЛ. ЕКСПЕРТ ГРАО: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

      /Петко Петров/ 
 

 

 

 

  

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
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П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

           № 18 

 

Взето с Протокол № 3 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 10.12. 2019 год. 

 

Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно: Определяне на 

представители от общински съвет на община Хисаря в Областния съвет за 

намаляване  на риска от бедствия - докладва инж. Найден Павлов – Председател 

на Общински съвет Хисаря. 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от  

ЗМСМА,във връзка с чл. 64а, ал. 2 от Закона за защита при бедствие, с 

поименно гласуване, Общински съвет Хисаря 

 

      Р  Е  Ш  И  : 

 

Определя за свой представител в Областния съвет за намаляване на риска 

от бедствия инж. Найден Павлов – председател на Общински съвет Хисаря. 

 

МОТИВИ: С оглед спазване на нормите на Закона за защита при 

бедствия и създаването на Областен съвет, в който участва по един 

представител на общински съвет от всяка община на територията на областта, 

Общински съвет Хисаря, намира решението за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 16 

Присъствали – 16     - „против“ – няма 

Гласували – 16     - „въздържали се“ - няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ГЛ. ЕКСПЕРТ ГРАО: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

      /Петко Петров/ 
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Р Е Ш Е Н И Е 

           № 19 

 

Взето с Протокол № 3 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 10.12.2019 год. 

 

Относно: точка „Четвърта“ - Докладна записка относно: Утвърждаване на 

вътрешни правила за работа на комисията по §2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ към 

Общински съвет – Хисаря във връзка със съхраняването и унищожаването на 

декларациите и обработването на данните от тях, както и воденето на регистъра 

на декларациите и организацията и реда за проверка на декларации и за 

установяване на конфликт на интереси – докладва инж. Найден Павлов – 

Председател на Общински съвет гр. Хисаря 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 10, във връзка с §3 от 

Предходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и 

реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на 

конфликт на интереси, Общински съвет Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Утвърждава вътрешни правила за работа на комисията по §2, ал. 5 от 

ДР ма ЗПКОНПИ към Общински съвет – Хисаря във връзка със 

съхраняването и унищожаването на декларациите и обработването на 

данните от тях, както и воденето на регистъра на декларациите и 

организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на 

конфликт на интереси, съгласно текста, приложен към настоящото 

решение и неразделна част от него; 

2. Препис от решението да се изпрати на председателя и членовете на 

съответната постоянна комисия за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси, както и на съответните служители в звеното по 

чл. 29а от ЗМСМА за сведение и изпълнение, както и на Председателя 

на ОбС гр. Хисаря. 
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МОТИВИ: С оглед §3 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на 

декларации и за установяване на конфликт на интереси, във връзка с 

чл.10 от същия акт, Общински съвет намира за целесъобразно да 

утвърди предложените вътрешни правила в тази насока. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 16 

Присъствали – 16     - „против“ – няма 

Гласували – 16     - „въздържали се“ - няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ГЛ. ЕКСПЕРТ ГРАО: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

      /Петко Петров/ 
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Р Е Ш Е Н И Е 

           № 20 

Взето с Протокол № 4 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.12. 2019 год. 

 

Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно: План за работата 

на Общински съвет-Хисаря за първото полугодие на 2020 год. - докладва инж. 

Найден Павлов– председател на Общински съвет  Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 42 от 

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински 

съвет Хисаря 

      Р  Е  Ш  И  : 

 

         Приема плана за работата на Общински съвет-Хисаря за ПЪРВОТО 

полугодие на 2020 год. с направеното предложение – от м. май точка първа - 

Общински гори – състояние, стопанисване, опазване и експлоатация – да се 

обсъди като точка четвърта в месец февруари. 

 

МОТИВИ:  Предвид публичното начало и информираността на местната 

общност относно въпросите,  които ще бъдат разгледани и решенията, които ще 

се гласуват по тях, Общинският съвет намира настоящото решение за 

целесъобразно. 

  

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 17 

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 17     - „въздържали се“ - няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ГЛ. ЕКСПЕРТ ГРАО: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

      /Петко Петров/ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
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П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

           № 21  

Взето с Протокол № 4 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.12. 2019 год. 

 

 

Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно: Приемане на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на 

местните данъци на територията на община Хисаря, приета с Решение № 

573/20.01.2011г. изменена и допълнена с Решение № 17/13.12.2011г., Решение 

№ 434/17.12.2013г. и Решение № 629/23.12.2014г., Решение № 175/13.09.2016 г., 

Решение № 688/28.12.2018 г., Решение № 689/28.12.2018г. и Решение № 

709/29.01.2019 г. - докладва инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря. 

  

  

На основание чл.21, ал.2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5  ЗМСМА, във връзка с чл. 

чл.1, ал.2 от ЗМДТ, във връзка с чл.10, ал.1, чл.12, ал.1 и ал.2 от ЗМДТ,  

чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1 от Закона за нормативните актове и при 

спазване на изискванията на при спазване на изискванията на чл.19, 20, 26 и 28 

от ЗНА, чл.75, 76, 77 и 79 от АПК, представените към проекта мотиви и 

направеното предложение от общинския съветник инж. Б. Гавраилов, 

Общински съвет гр.Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето 

размера на местните данъци на територията на община Хисаря, приета с 

Решение № 573/20.01.2011г. изменена и допълнена с Решение № 

17/13.12.2011г., Решение № 434/17.12.2013г.,Решение № 629/23.12.2014г., 

Решение № 175/13.09.2016 г., Решение № 688/28.12.2018 г., Решение № 

689/28.12.2018г. и Решение № 709/29.01.2019 г.: 

§ 1. Чл. 15 се изменя така: 

Чл.15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на : 

 За гр. Хисаря и кварталите – 1,00 на хиляда върху данъчната оценка на 

недвижимия имот. 
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 За селата: Михилци, Черничево, Старо Железаре, Ново Железаре, 

Паничери, Мътеница, Старосел, Красново, Кръстевич, Беловица и Мало 

Крушево – 1,4 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. 

 

§2. Чл. 35, ал. 2  се изменя така: 

 

(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2,5 на сто 

върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на 

имуществото с по-висока стойност. 

 

§ 3. Чл. 58, ал.1 се изменя така: 

 

Чл. 58. (1) Размерът на дължимия туристически данък на територията на 

община Хисаря за местата за настаняване се завишава с 5% и е както следва: 

1.категория „една звезда” - 0,47 лв.  

2.категория „две звезди” - 0,58 лв.  

3.категория „три звезди”, „четири звезди“- 0,63 лв.  

         

      МОТИВИ: Съобразявайки се с анализа на собствените приходи на Община 

Хисаря  и с оглед увеличения размер на  разходните отговорности, че е 

необходим ръст в собствените приходи на общината, Общински съвет Хисаря 

намира решението за целесъобразно. 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 9 

Присъствали – 17     - „против“ – 5 

Гласували – 17     - „въздържали се“ - 3 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ГЛ. ЕКСПЕРТ ГРАО: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

      /Петко Петров/ 
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Р Е Ш Е Н И Е 

           №  22 

Взето с Протокол № 4 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.12. 2019 год. 

 

 

 Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно: Приемане на 

Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администратирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  община Хисаря приета с 

Решение № 574/20.01.2011 г. и последно изм. и доп. с Решение 668/18.12.2018 г. 

и приемане на План - сметка за приходите и разходите от/за Такса битови 

отпадъци през 2020 година за Община Хисаря. 

 - Допълнение към Докладна записка за изменение и допълнение на 

Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администратирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  община Хисаря приета с 

Решение № 574/20.01.2011 г. и последно изм. и доп. с Решение 668/18.12.2018 г. 

и приемане на План - сметка за приходите и разходите от/за Такса битови 

отпадъци през 2020 година за Община Хисаря - докладва: инж. Пенка Ганева - 

кмет на община Хисаря. 

  

  

На основание чл.6, ал.1 от ЗМДТ, във връзка чл. 8 от Закона за 

нормативните актове /ЗНА/, както и чл. 66, ал. 3, т. 2 от Закона за местните 

данъци и такси, чл. 17 от Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услугите на територията на община Хисаря и чл. 

21, ал. 2,  чл. , т.7, чл. 27, ал. 4 и ал. 5  от ЗМСМА, във връзка с чл. 11,  ал. 3 

от Закона за нормативните актове и чл. 79 от АПК и представените към 

проекта мотиви Общински съвет гр. Хисаря  

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема Наредба за изменение на Наредбата за определянето и 

администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на  

община Хисаря приета с Решение № 574/20.01.2011 г. и последно изм. и доп. с 

Решение 668/18.12.2018 г.: 

§ 1. Изменя чл. 14, ал.2, както следва:  
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І. „Жилищни и нежилищни имоти на физически лица и жилищни имоти 

на юридически лица – ТБО се определя върху данъчната оценка на жилищния 

имот умножена с общия промил на изброените по долу населени места (чл. 18, 

ал. 1 от Наредбата) 

 

населени 

места 

Пром

ил ‰ 

Разходи:   

осигуря

ване на 

съдове 

за 

съхраня

ване на 

битови 

отпадъц

и - 

контейн

ери, 

кофи и 

др. - С 

събиране, 

включите

лно 

разделно, 

на 

битовите 

отпадъци 

и 

транспорт

ирането 

им до 

депата 

или други 

инсталаци

и и 

съоръжен

ия за 

третиране

то им.-СС 

проучване, 

проектиране, 

изграждане, 

поддържане, 

експлоатация, 

закриване и 

мониторинг 

на депата за 

битови 

отпадъци или 

други 

инсталации 

или 

съоръжения за 

обезвреждане, 

рециклиране и 

оползотворява

не на битови 

отпадъци, 

включително 

отчисленията 

по ЗУО - ПП 

почистване на 

уличните 

платна , 

площадите, 

алеите, 

парковете и 

другите 

територии от 

населените 

места , 

предназначен

и за 

обществено 

ползване - Ч 

гр. Хисаря  2.31 0.02 0.54 0.82 0.93 

с. Михилци 7.93 0.19 3.04 4.70   

с. Черничево 7.93 0.21 3.32 4.40   

с. Старо 

Железаре 9.12 0.17 3.83 5.12   

с. Красново 11.60 0.74 4.60 6.26   

с. Мало 

Крушево 16.35 0.93 6.59 8.83   

с. Беловица 10.95 0.24 4.14 6.57   

с. Ново 

Железаре 10.30 0.28 4.10 5.92   

с. Старосел 9.76 0.34 3.68 5.19 0.55 

с. Мътеница 10.30 0.40 3.78 6.12   

с. Кръстевич 10.63 0.26 4.11 6.26   

с. Паничери 7.93 0.77 2.68 4.48   



 

 

ІІ. Нежилищни имоти за юридически лица по чл. 18, ал. 2 и 3 от Наредбата: 

 За  услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, по обезвреждане на 

битови отпадъци в депа или в други съоръжения; по поддържане на места за 

обществено ползване (чистота) и по осигуряване на съдове за битови отпадъци  

размера на таксата се определя пропорционално и  се изчислява,  като  

данъчната основа се умножи с промила за съответната  група на дейност. 

 

населени 

места 

Пром

ил ‰ 

Разходи:   

осигуря

ване на 

съдове 

за 

съхраня

ване на 

битови 

отпадъц

и - 

контейн

ери, 

кофи и 

др. - С 

събиране, 

включите

лно 

разделно, 

на 

битовите 

отпадъци 

и 

транспорт

ирането 

им до 

депата 

или други 

инсталаци

и и 

съоръжен

ия за 

третиране

то им.-СС 

проучване, 

проектиране, 

изграждане, 

поддържане, 

експлоатация, 

закриване и 

мониторинг на 

депата за 

битови 

отпадъци или 

други 

инсталации 

или 

съоръжения за 

обезвреждане, 

рециклиране и 

оползотворява

не на битови 

отпадъци, 

включително 

отчисленията 

по ЗУО - ПП 

почиства

не на 

уличните 

платна , 

площадит

е, алеите, 

парковете 

и другите 

територи

и от 

населенит

е места , 

предназн

ачени за 

обществе

но 

ползване 

- Ч 

гр. Хисаря  2.31 0.02 0.54 0.82 0.93 

с. Михилци 8.90 0.21 3.41 5.28   

с. Черничево 8.90 0.23 3.73 4.94   

с. Старо 

Железаре 8.90 0.17 3.74 4.99   

с. Красново 8.90 0.57 3.53 4.80   

с. Мало 

Крушево 8.90 0.50 3.59 4.81   

с. Беловица 8.90 0.20 3.36 5.34   

с. Ново 

Железаре 8.90 0.24 3.55 5.11   



с. Старосел 8.90 0.31 3.36 4.73 0.50 

с. Мътеница 8.90 0.34 3.27 5.29   

с. Кръстевич 8.90 0.22 3.44 5.24   

с. Паничери 8.90 0.86 3.01 5.03   

 

III. Чл.19, ал. 2 Юридически и физически лица и еднолични търговци 

осъществяващи стопанска дейност в нежилищни имоти – предприятия с 

разкрити работни места въведени в експлоатация след 01.01.2013 год, които са 

извън гр. Хисаря заплащат такса битови отпадъци в размер на 1/5 от 

определената за съответното населено място. 

 

2. Приема и утвърждава ПЛАН-СМЕТКА по населени места за приходите 

от такса „Битови отпадъци” и разходите за дейностите „Чистота, сметосъбиране 

и сметоизвозване, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци, 

включително отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО и почистване на териториите 

предназначени за обществено ползване за 2020г.,      

           
ПЛАН - СМЕТКА 

ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ТАКСА „БИТОВИ ОТПАДЪЦИ” И РАЗХОДИТЕ ЗА 

ДЕЙНОСТИТЕ „ЧИСТОТА, СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ПРОУЧВАНЕ, 

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗАКРИВАНЕ И МОНИТОРИНГ 

НА ДЕПА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТЧИСЛЕНИЯТА ПО ЧЛ.60 И 64 ОТ ЗУО, И 

ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ 

ЗА 2020г. 

населени места 

Общо 

Приходи 

Разходи:   

Общо 

Разходи 

осигуряване 

на съдове за 

съхраняване 

на битови 

отпадъци - 

контейнери, 

кофи и др. - С 

събиране, 

включително 

разделно, на 

битовите 

отпадъци и 

транспортира

нето им до 

депата или 

други 

инсталации и 

съоръжения за 

третирането 

им.-СС 

проучване, 

проектиране, 

изграждане, 

поддържане, 

експлоатация, 

закриване и 

мониторинг на 

депата за 

битови 

отпадъци или 

други 

инсталации или 

съоръжения за 

обезвреждане, 

рециклиране и 

оползотворяван

е на битови 

отпадъци, 

включително 

отчисленията по 

ЗУО - ПП 

почистване 

на уличните 

платна , 

площадите, 

алеите, 

парковете и 

другите 

територии 

от 

населените 

места , 

предназначе

ни за 

обществено 

ползване - Ч 

гр. Хисаря  888 209 888 209 7 000 207 416 315 647 358 146 

с. Михилци 21 372 21 372 500 8 194 12 678   

с. Черничево 38 690 38 690 1 000 16 213 21 477   

с. Старо Железаре 53 681 53 681 1 000 22 558 30 123   

с. Красново 93 660 93 660 6 000 37 144 50 516   

с. Мало Крушево 8 812 8 812 500 3 554 4 758   



с. Беловица 22 642 22 642 500 8 562 13 580   

с. Ново Железаре 18 433 18 433 500 7 342 10 591   

с. Старосел 171 008 171 008 6 000 64 561 90 897 9 550 

с. Мътеница 12 881 12 881 500 4 733 7 648   

с. Кръстевич 20 548 20 548 500 7 955 12 093   

с. Паничери 61 944 61 944 6 000 20 952 34 992   

общо: 1 411 880 1 411 880 30 000 409 184 605 000 367 696 

 

МОТИВИ: Съобразявайки се с анализа на собствените приходи на 

Община Хисаря  и с оглед увеличения размер на  разходните отговорности, че е 

необходим ръст в собствените приходи на общината, Общински съвет Хисаря 

намира решението за целесъобразно 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 9 

Присъствали – 17     - „против“ – 3 

Гласували – 17     - „въздържали се“ - 5 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ГЛ. ЕКСПЕРТ ГРАО: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

      /Петко Петров/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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      

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

           №  23 

Взето с Протокол № 4 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.12. 2019 год. 

 

 

Относно: точка „Четвърта“ – Докладна записка относно: Отпускане на 

безлихвен заем за изпълнение на дейности  по мярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от 

Сдружение „МИГ Хисаря“ - докладва Мария Мустакова – Общински съветник 

и Председател на УС на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря. 

 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.27 ал.4 

и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси и 

чл. 60, ал. 2 от АПК, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1.  Община  Хисаря да отпусне на Сдружение „Местна инициативна група 

Хисаря“ временен безлихвен заем в размер на 75000 лв./седемдесет и пет 

хиляди лева/ с падеж до 30.06.2020 г. за изпълнение на дейноститеот, съгласно 

Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-36 

от  20.04.2018 г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие по подмярка 19.4 „Текущи разходи  и популяризиране на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020г, сключено между сключено между Управляващия орган на 

Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020г., Управляващия орган 

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г., 

Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014 – 2020г., Управляващия орган на Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ и 

Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. от 

една страна и Сдружение „МИГ Хисаря“ от друга. 

2. Възлага на Кмета на Община Хисаря да подготви необходимите 

документи свързани с отпускането на временния безлихвен заем. 

mailto:obstina@hisar.bg


 

МОТИВИ: Във връзка с предоставяне на възможност на МИГ-Хисаря да 

реализира заложените дейности до края на 2019 г. и през първата половина на 

2020 г., Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

  

  

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 13 

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 16     - „въздържали се“ - 3 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ГЛ. ЕКСПЕРТ ГРАО: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

      /Петко Петров/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 



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      

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

           № 24 

Взето с Протокол № 4 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.12. 2019 год. 

 

Относно: точка „Пета“ - Докладна записка относно: Отчет за 

разходваните средства за командировки на  Кмета на Община Хисаря за третото 

тримесечие на 2019 г. (от 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г.) - докладва инж. Пенка 

Ганева – кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната 

и чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с поименно гласуване, 

Общински съвет Хисаря 

      Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчета за разходваните средства за командировки в страната на 

Кмета на Община Хисаря за периода от 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г., както 

следва: 

 м. Юли        .. 0  лв. 

м. Август                         .. 0  лв. 

 м. Септември      .. 0  лв. 

 Всичко:              0.00 лв. 
 

МОТИВИ: С оглед упражняването на контрол върху извършените от 

Кмета на общината разходи за командировки за периода от 01.07.2019 г. до 

30.09.2019 г. и в изпълнение на нормативните изисквания, Общински съвет-

Хисаря намира решението за целесъобразно.    
  

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 17 

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 17     - „въздържали се“ - няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ГЛ. ЕКСПЕРТ ГРАО: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              /Петко Петров/ 
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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      

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

           №  25 

Взето с Протокол № 4 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.12. 2019 год. 

 

 

Относно: точка „Шеста“ - Докладна записка относно: Изплащане на 

допълнително възнаграждение на кметовете на населени места и персонала от 

бюджетните дейности на общината - докладва инж. Пенка Ганева – кмет на 

община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 4, ал. 5 от ПМС 

№ 67/2010 г. и чл. 27 от Вътрешните правила  за заплатите в Общинска 

администрация Хисаря, Общински съвет Хисаря 

 

      Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Определя еднократно допълнително възнаграждение на кметовете на 

населените места, което да се изплати през м. Декември 2019г., както следва: 

Илия Тонов – кмет на с.Ст.Железаре – 484 лв.; 

Веска Пашкулова – кмет на с.Паничери –  495 лв.; 

Матея Гудев – кмет на с.Старосел –  501  лв.; 

Цвятко Истилянов – кмет на с.Красново –  495  лв.; 

2. На служителите от Общинска администрация, кмета на общината да 

определи и изплати допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в 

съответствие с Наредбата за заплатите на служителите в държавната 

администрация.  

3. Дава съгласие да се изплатят еднократно през м.Декември 2019г. 

допълнителни възнаграждения на работниците и служителите и кметските 

наместници от бюджетните дейности на общината, в които има реализиран 

остатък (икономия) от ФРЗ в размер до реализираната икономия, но не повече 

от 50 % от индивидуалната основна месечна работна заплата на съответния 

работник или служител за делегираните от държавата дейности и не повече от 

50% от индивидуалната основна месечна работна заплата на съответния 

mailto:obstina@hisar.bg


работник или служител в местните и дофинансираните с местни средства 

делегирани от държавата дейности на общината. 

 

МОТИВИ: Съгласно чл. 4, ал. 5 от ПМС № 67/2010 г. и чл. 27 от 

Вътрешните правила  за заплатите в Общинска администрация Хисаря, 

Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

  

  

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 17 

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 17     - „въздържали се“ - няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ГЛ. ЕКСПЕРТ ГРАО: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

      /Петко Петров/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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      

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  26 

 

Взето с Протокол № 4 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.12. 2019 год. 

 

 

Относно: точка „Седма“ - Докладна записка относно: Актуализирано 

разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и второстепенните 

разпоредители към 30.09.2019 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  от ЗМСМА, 

чл. 124,  ал. 2, чл. 125, ал. 4 от ЗПФ и чл. 41, ал. 2 и чл. 42,  ал. 4 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Хисаря, с 

поименно гласуване, Общинския съвет Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема актуализираните промени по бюджета на Община Хисаря и 

второстепенните разпоредители към 30.09.2019 г. съгласно Приложение №  1 

(колони 1, 2, 3, 4). 

 

 МОТИВИ: С оглед контрола върху осигуряването и финансирането на 

публични блага и услуги, преразпределението и трансферирането на средства в 

общинския бюджет налагащо да се извършат компенсирани промени в частта за 

делегираните от държавата дейности между утвърдените показатели за 

разходите в рамките на една дейност и от една дейност в друга, при условие, че 

не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и в частта 

на местните дейности между утвърдените разходи в рамките на една бюджетна 
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дейност и от една дейност в друга без да се изменя общия размер и в 

изпълнение на законовите разпоредби по изпълнението и неговото отчитане, 

Общинския съвет намира решението за целесъобразно. 

 

 

   

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 17 

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 17     - „въздържали се“ - няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ГЛ. ЕКСПЕРТ ГРАО: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

      /Петко Петров/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



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      

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 27 

 

Взето с Протокол № 4 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.12. 2019 год. 

 

 

 

Относно: точка „Осма“ - Докладна записка относно: Актуализация на 

Бюджет 2019 г., Инвестиционната програма 2019 г. и Разчета на сметките за 

СЕС за 2019 г. на Община Хисаря - докладва инж. Пенка Ганева – кмет на 

община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5   от ЗМСМА, 

чл. 124, ал. 2 и 3 и чл. 144, ал. 4 от ЗПФ и чл. 41, ал. 2 и 3 и чл. 57, ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Хисаря, с 

поименно гласуване, Общинския съвет Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема актуализация по плана на бюджета на Община Хисаря и 

второстепенните разпоредители за 2019 г., съгласно Приложение № 1, 2, 3. 

2. Включва обект в инвестиционната програма за 2019 г. с наименование: 

„Закупуване на професионална бягаща пътека за нуждите на спортна зала 

България” със сметна стойност 2 000 лв., източник на финансиране: Собствени 

бюджетни средства, дейност по ЕБК: 713 „Спорт за всички” – доф. и година на 

изпълнение 2019 г. 

3. Включва обект в инвестиционната програма за 2019 г. с наименование: 

„Закупуване на водогреен стоманен котел и спирателна и измервателна 

арматура към него за нуждите на СУ Христо Смирненски гр. Хисаря”, със 
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сметна стойност 18 000 лв., източник на финансиране „Държавна субсидия за 

делегирани от държавата дейност” § 31-11, дейност по ЕБК: 326 

„Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка” – държ. 

отг., § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоражения и 

година на изпълнение 2019 г. 

4. Приема годишната задача/уточнения план за 2019 г. по обект с 

наименование: „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за 

разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци” – 390 520 лв. 
5. Приема актуализация по Разчета на сметките за СЕС за 2019 г., 

съгласно Приложения № 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8 и 9. 

 6. Приема годишната задача/уточнения план за 2019 г. на обект с 

наименование „Закупуване на съдове за ТБО”- 20 496 лв. и приема 

актуализация на Дейност 623“Чистота“, както следва: 

Дейност 623 "Чистота" - местна отг.  било става разлика 

§ 10-15 Материали 34 980 44 484 + 9504 

§ 52-05 Придобиване на стопански 

инвентар 30 000 20 496 -9504 

ВСИЧКО 64 980 64 980 0 

 7. Включва обект в инвестиционната програма с наименование: 

„Закупуване на компютри за нуждите на ОУ „Климент Охридски”  гр. Хисаря”  

със сметна стойност 14 458 лв., източник на финансиране „Държавна субсидия 

за делегирана държавна дейност”, отразена по § 31-11, дейност по ЕБК 322 – 

„Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – държ. 

отговорност  и година на изпълнение – 2019 г. и приема актуализация на 

бюджета на ОУ „Кл. Охридски“ гр. Хисаря, както следва:  

 

Поделение ОУ „Климент Охридски” - гр. Хисаря"  

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионална 

подготовка" - държ. отг. 

  било става разлика 

§ 01-01 заплати и възнаграждения на персонал 

по трудови правоотношения 

361 

676 

347 

218 -14 458 

§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер 0 14 458 +14 458 

ВСИЧКО 

361 

676 

361 

676 0 

 

 

МОТИВИ: С оглед контрола върху осигуряването и финансирането на 

публични блага и услуги, преразпределението и трансферирането на средства в 

общинския бюджет налагащо да се извършат компенсирани промени в частта за 

делегираните от държавата дейности между утвърдените показатели за 

разходите в рамките на една дейност и от една дейност в друга, при условие, че 

не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и в частта 



на местните дейности между утвърдените разходи в рамките на една бюджетна 

дейност и от една дейност в друга без да се изменя общия размер и в 

изпълнение на законовите разпоредби по изпълнението и неговото отчитане, 

Общинския съвет намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

  

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 15 

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 17     - „въздържали се“ - няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ГЛ. ЕКСПЕРТ ГРАО: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

      /Петко Петров/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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      

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  28 

 

Взето с Протокол № 4 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.12. 2019 год. 

 

 

Относно: точка „Девета“ - Докладна записка относно: Временен 

безлихвен заем от бюджета за разплащания  по проекти, финансирани със 

средства от Европейския съюз - докладва инж. Пенка Ганева – кмет на община 

Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА , чл. 

104, ал. 1, т. 5 във връзка с ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 5, 

ал. 1, т. 5  от Закона за общинския дълг,  с поименно гласуване, Общински 

съвет Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Дава съгласие Община Хисаря да поеме краткосрочен дълг, чрез 

безлихвен заем от Бюджета на община Хисаря за разплащане на допустими 

разходи по проекти, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 75 097 лв. (Седемдесет и пет хиляди, 

деветдесет и седем лева); 

 Валута на дълга – лева ; 

 Вид на дълга – краткосрочен;  

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – съобразно сроковете за възстановяване на 

съответното финансиране по конкретната програма; 

 Максимален лихвен процент – безлихвен. 

 Начин на обезпечение на кредита: Вземанията на Община Хисаря 

по: 
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- Договор № BG05FMOP001-3.002-0203-C03 „Осигуряване на топъл 

обяд 2016-2020”; 

- Договор № ОЗ-ХУ-06-07-1575#6 за осигуряване на заетост по 

проект „Обучения и заетост”. 

 

МОТИВИ: С оглед необходимостта от временен безлихвен заем от 

бюджета, с цел разплащане на допустими разходи по проекти, Общински съвет-

Хисаря, намира решението за целесъобразно, при спазване на законовите 

изисквания на Закона за публичните финанси. 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 15 

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 15     - „въздържали се“ - няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ГЛ. ЕКСПЕРТ ГРАО: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

      /Петко Петров/ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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      

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

           №  29 

Взето с Протокол № 4 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.12. 2019 год. 

 

 

Относно: точка „Десета“ - Докладна записка относно: Отдаване под наем 

на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за стопанската 2019/2020г. - 

докладва инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5  от ЗМСМА, 

чл. 24а,  ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи, с поименно гласуване,  Общински съвет  гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, съгласно 

Приложение № 1, които  да се отдадат под наем за стопанската 2019/2020 г. 

без търг или конкурс, съгласно разпоредбите на чл. 24а, ал. 7 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, на подалите заявление 

земеделски производители и животновъди. 

2. Имотите по Приложение №1 с начин на трайно ползване „ливада” да 

се предоставят под наем на собственици или ползватели на животновъдни 

обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, съгласно чл. 24а, ал.6, т.4 и чл. 37 и от 

ЗСПЗЗ, предвид начина им на трайно ползване 

 3. Възлага на Кмета на Община Хисаря да сключи договорите за наем  за 

стопанската 2019/ 2020 година за имотите по Приложение 1 от докладната при 

цена - средно годишно рентно плащане в левове на декар за 2019/2020г. по 

землища в община Хисаря, съгласно доклад на комисия, назначена със заповед 

№ РД 11-2/03.01.2019г на Директора на Областна дирекция “Земеделие”  - 

Пловдив. 

 

 МОТИВИ: Във връзка със задоволяване нуждите на земеделските 

производители и животновъди  подали заявления, при определена наемна цена в 
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размер на средното годишно рентно плащане в левове на декар за стопанската 

2019/2020 г.,  съгласно Доклад на комисия, назначена със Заповед № РД-11-

2/03.01.2019 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие”  - Пловдив, 

Общински съвет-Хисаря счита решението за целесъобразно. 

  

 

 

  

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 9 

Присъствали – 17     - „против“ – 3 

Гласували – 15     - „въздържали се“ - 3 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ГЛ. ЕКСПЕРТ ГРАО: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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      

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

           №  30 

Взето с Протокол № 4 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.12. 2019 год. 

 

 

Относно: точка „Единадесета“ - Докладна записка относно: Статута на 

съществуващата към днешна дата дейност ЧОСР в структурата на Община 

Хисаря - докладва инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря. 

 

 

Въз основа на изложеното в докладната записка и одитен доклад вх. №  

93-00-56/13.04.2016г., с цел привеждане на структурата в съответствие със ЗОС, 

Единната бюджетна класификация за 2019 г. и изпълнение на препоръките от 

одитния доклад, на основание чл.  21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5    

от ЗМСМА, чл.  52,  ал. 2 от ЗОС  и чл. 11, ал. 10 от ЗПФ, с поименно 

гласуване, Общински съвет Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Преобразува съществуващата структура ЧОСР в Общинско 

предприятие в състава на което се включват следните функции със  следните 

дейности съгласно Единната бюджетна класификация за 2019 г.: 

А/ Функция: VІ. Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда :  

- 601 Управление, контрол и регулиране на дейностите по териториално 

развитие 

/тук се отчитат разходите за административната структура на 

предприятието/ 

- 604 Осветление на улици и площади 

- 605 Бани и перални 

/тук се отчитат разходите по експлоатация на общинските бани /  

- 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа. 

- 619Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие;  
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- 622 Озеленяване; 

/тук се отчитат разходите по поддръжка на паркове, градини, тревни 

площи и залесяване/ 

- 623 Чистота,  

/тук се отчитат разходите в съответствие с приетата план-сметка  

 

Б/ Функция : VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело : 

- 714 Спортни бази за спорт за всички 

/тук се отчитат разходи по поддръжка и експлоатация на общински 

стадион/ 

- 719 Други дейности по спорта и физическата култура. 

- /тук се отчитат разходите по поддръжка и експлоатация на общински 

плаж/   

- 759 Други дейности по културата 

 

В/ Функция: VIII Икономически дейности и услуги : 

     -     831 Управление, контрол и регулиране по дейностите по транспорта и 

пътищата. 

           /тук се отчитат разходите по осъществяване на дейността по паркиране и 

контрол / 

- 859 Други дейности по строителството 

/тук се отчитат разходите по извършване на услуги за населението/ 

- 866 Общински пазари и тържища. 

/тук се отчитат разходите по експлоатация и стопанисване на пазари , 

тържища/ 

 

Г/ Функция: II: Отбрана и сигурност 

- 239 Други дейности по вътрешна сигурност.  

/ тук се отчитат разходите по осъществяване на дейността по общинска 

охрана / 

 

Така изброените дейности са съгласно съществуващата Единна бюджетна  

класификация за 2019 г. Поради това, че ЕБК се утвърждава ежегодно от 

министъра на финансите, на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за публичните 

финанси, при промяна в наименованията на дейностите, упоменатите дейности 

в състава на общинското предприятие ще се променят съгласно промените 

настъпили в Единната бюджетна квалификация. Дейности включени в състава 

на общинското предприятие които към момента не се развиват, ще се развиват 

при настъпване на необходимостта от тяхното осъществяване и при 

утвърждаването на бюджет за съответните дейности. 

2. Избира за директор на Общинското предприятие Нено Костов, като 

второстепенен разпоредител с бюджет.  



3. Възлага изработване на правилник за дейността на общинското 

предприятие в 2 седмичен срок, който да бъде внесен в Общински съвет за 

приемане. 

4. Възлага на директора на предприятието подготовката на всички 

правилници, планове и документи изискуеми от законодателството на РБ. 

МОТИВИ: За премахване противоречието с Единната бюджетна 

класификация, съобразявайки се констатациите и изводите на одитния доклад 

от извършен вътрешен одит на дейност „ЧОСР“ относно статута на тази 

дейност, Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

  

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 14 

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 15     - „въздържали се“ - 1 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ГЛ. ЕКСПЕРТ ГРАО: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

      /Петко Петров/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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      

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

           №  31 

Взето с Протокол № 4 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.12. 2019 год. 

 

Относно: точка „Дванадесета“ - Докладна записка относно: Одобряване 

на нова структура на общинската администрация и определяне на нейната 

численост докладва инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5    от ЗМСМА, 

с поименно гласуване, Общински съвет  Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Одобрява предложената от Кмета на община Хисаря структура на 

общинската администрация, която е организирана в три отдела – обща 

администрация и четири отдела – специализирана администрация, съобразно 

графичната част (Приложение 1), която е неразделна част от настоящото 

решение. 

2. Одобрява обща численост на общинска администрация в размер на 68 

щатни бройки, в т. ч. 49 щата - делегирана от държавата отговорност и 19 щата 

дофинансирана държавна дейност.  

3. Новата структура и численост на общинската администрация влизат в 

сила от 01.01.2020 г. 

МОТИВИ: Съобразно разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и 

постигайки целта - с новата структура да се осигури съответствие на 

структурните звена в администрацията с функционалните задължения и 

отговорности на работещите в тях, Общински съвет Хисаря намира решението 

за целесъобразно. 

  

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 11 

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 15     - „въздържали се“ - 4 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ГЛ. ЕКСПЕРТ ГРАО: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              /Петко Петров/ 
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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      

 

П р е п и с ! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  32 

 

Взето с Протокол № 4 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.12. 2019 год. 

 

 

 

Относно: точка „Тринадесета“ - Докладна записка относно: Статута на 

съществуващата към днешна дата дейност 898 „Други дейности по 

икономиката” в структурата на Община Хисаря - докладва инж. Пенка Ганева - 

кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2,  т. 23, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с 

поименно гласуване, Общински съвет Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 1. Към структура на „Общински музей Хисаря” се разкриват щатни 

длъжности за информатори в съответствие с Класификатора на основните 

музейни длъжности, като броя е в зависимост от необходимостите в определен 

период. 

 2. Преустановява дейност 898 „Други дейности по икономиката” 

осъществявана като туристически информационен център. 

 3. С приемането на бюджета на „Общински музей Хисаря” да се 

планират съответните разходи за дейността по информационно осигуряване на 

обществеността. 

 4. Възлага на Директора на музея да изготви промени във вътрешните 

правила на музея с цел ефективна организация и контрол на дейността. 

 

МОТИВИ: С цел привеждане на структурата в съответствие със ЗТ, 
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Наредба № 2от 26.10.2015 г. на МТ и Единната бюджетна класификация за 2019 

г., Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

  

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 15 

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 15     - „въздържали се“ - няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ГЛ. ЕКСПЕРТ ГРАО: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

      /Петко Петров/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



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      

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  33 

 

Взето с Протокол № 4 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.12. 2019 год. 

  

 

 Относно: точка „Четиринадесета“ - Докладна записка относно: 

Заявление вх. № 94-00-И-466/05.12.2019 г. от И. В. Г. за разрешаване на 

изработване на ПУП-Парцеларен план за уличен водопровод за УПИ III-

141073, за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности, 

местност „Пловдивски път-03”, землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община 

Хисаря, Област Пловдив - докладва инж. Пенка Ганева - кмет на община 

Хисаря. 

  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, 124б, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, с поименно гласуване, 

Общински съвет Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 1. Дава съгласие за преминаване на трасе на уличен водопровод за обект в 

УПИ III-141073, за жилищно строителство и обществено обслужващи 

дейности, местност „Пловдивски път-03”, землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, 

Община Хисаря, Област Пловдив през общински имот - местен път с № 001366 

местност „Пловдивски път-03”, землище гр. Хисаря. 

 2. Одобрява на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Задание по чл. 125 от 

ЗУТ за проектиране на ПУП - Парцеларен план за трасе на уличен водопровод 

за обект в УПИ III-141073, за жилищно строителство и обществено 

обслужващи дейности, местност „Пловдивски път-03”, землище гр. Хисаря, 

ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област Пловдив през общински имот - местен 

път с № 001366 местност „Пловдивски път-03”, землище гр. Хисаря. 

 3. Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, проучване и 

проектиране на ПУП - Парцеларен план за трасе на уличен водопровод за обект 
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в УПИ III-141073, за жилищно строителство и обществено обслужващи 

дейности, местност „Пловдивски път-03”, землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, 

Община Хисаря, Област Пловдив през общински имот - местен път с № 001366 

местност „Пловдивски път-03”, землище гр. Хисаря 

 

    МОТИВИ: С оглед необходимостта от изразяване на съгласие от 

Общинския съвет за преминаване на трасето през общински имоти, Общинския 

съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

  

  

 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 15 

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 15     - „въздържали се“ - няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ГЛ. ЕКСПЕРТ ГРАО: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

      /Петко Петров/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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      

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  34 

 

Взето с Протокол № 4 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.12. 2019 год. 

 

 

Относно: точка „Петнадесета“ - Докладна записка относно: Заявление 

вх. 93-00-257/03.10.2019 г. от Тони Илиева - ВРИД Кмет на Община за 

одобряване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за преотреждането на УПИ - 

за училище и УПИ – за детска градина, кв. 29 по плана на с. Мътеница, Община Хисаря, 

частна общинска собственост, в УПИ I-362, за жилищно застрояване и УПИ II-363, за жилищно 

застрояване - докладва инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря. 
 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5  от ЗМСМА, 

чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, с поименно гласуване,   Общински съвет Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ за преотреждането на УПИ - За 

училище и УПИ – За детска градина, кв. 29 по плана на с. Мътеница, Община Хисаря, 

Област Пловдив, частна общинска собственост, в УПИ за жилищно застрояване:  

- заличава улица с о.т. 68-69 и образува нова улица с о.т. 68-141-142-143-

144-145-146-147-148-149-150-151-152 между кв. 26 и кв. 29, и  

- в кв. 26 заличава УПИ IV- За църква и образува УПИ IV- 357, жилищно строителство 

като северната му граница се измества по имотната граница на ПИ 54 , УПИ V-

Озеленяване, УПИ VI-360, жилищно строителство като границата с УПИ I-183 се измества по 

имотната граница между ПИ 183 и ПИ 360, а уличната регулация се измества по 

имотните граници на ПИ 54, ПИ 186 и ПИ 360;  

- в кв. 29 заличава УПИ - За училище и УПИ – За детска градина и образува УПИ I-361, 

за жилищно застрояване, УПИ II-Озеленяване, УПИ III-362, за жилищно застрояване  и УПИ IV-363, за 

жилищно застрояване, 

съгласно зачерквания, линии и надписи в кафяв и зелен цвят за регулацията, 

с градоустройствени показатели: зона Жм, нискоетажно свободно застрояване, 
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височина до 10 м, плътност до 60 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. 1.2 по червени 

пунктирани линии и котировки в черно, и надписи в синьо на матрицата за 

застрояването на приложения проект. 

 

МОТИВИ: Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно - 

извършването на устройствената процедура за промяна предназначението на 

незастроени УПИ - За училище и УПИ – За детска градина, кв. 29 по плана на с. Мътеница, 

Община Хисаря, Област Пловдив, частна общинска собственост, в УПИ за 

жилищно застрояване, при спазване на законовите изисквания 

  

 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 15 

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 15     - „въздържали се“ - няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ГЛ. ЕКСПЕРТ ГРАО: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

      /Петко Петров/ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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      

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

           №  35 

Взето с Протокол № 4 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.12. 2019 год. 

 

 

Относно: точка „Шестнадесета“ - Докладна записка относно: Даване на 

съгласие за придобиване  на собственост чрез покупко-продажба на имот № 

048113, нтп – лозе, площ 2.064 дка. землище с. Старо Железаре, собственост на 

„Аржил” АД - докладва инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря. 

  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5  от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 8 от ЗОбС, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря 

  

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Общински съвет Хисаря, дава  съгласие община Хисаря да придобие  в 

собственост чрез покупко продажба  имот № 048113, нтп – лозе, площ 2.064 дка. 

землище с. Старо Железаре, собственост на „Аржил” АД. 

2. Имотът по точка 1 да се включи в Годишната програма на Община 

Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 година 

точка ІV. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в 

собственост  и способите за тяхното придобиване. 

 

МОТИВИ: Във връзка с изграждането на обект „Път III-642, Калояново – 

Хисаря от км. 15 + 650 до км. 192 – надлез и пътна връзка, Общински съвет Хисаря 

намира решението за целесъобразно. 

  

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 15 

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 15     - „въздържали се“ - няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ГЛ. ЕКСПЕРТ ГРАО: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

      /Петко Петров/ 
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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      

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

           №  36 

Взето с Протокол № 4 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.12. 2019 год. 

 

 Относно: точка „Седемнадесета“  - Докладна записка относно: 

Даване на съгласие за дарение на имот № 048113, нтп – лозе, площ 2.064 дка. 

землище с. Старо Железаре - докладва инж. Пенка Ганева - кмет на община 

Хисаря. 

  

 

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5  от ЗМСМА, с поименно 

гласуване,  Общински съвет Хисаря  

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Във връзка с изграждането на обект: „Път III - 642, Калояново – Хисаря от 

км. 15 + 650 до км. 17 + 192 – надлез и пътна връзка”,  Общински съвет Хисаря 

дава принципно съгласие, след придобиването на имот № 048113, нтп – лозе, площ 

2.064 дка. землище с. Старо Железаре, същият да  бъде безвъзмездно прехвърлен – 

дарен  на МРРБ – Агенция „Пътна инфраструктура” 

2. Възлага на Кмета на общината да извърши всички нормативно определени 

действия в изпълнение на горното решение. 

 

МОТИВИ: Във връзка с изграждането на обект „Път III-642, Калояново – 

Хисаря от км. 15 + 650 до км. 192 – надлез и пътна връзка, Общински съвет 

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 15 

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 15     - „въздържали се“ - няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ГЛ. ЕКСПЕРТ ГРАО: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

      /Петко Петров/ 

mailto:obstina@hisar.bg


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      

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 37 

 

Взето с Протокол № 4 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.12. 2019 год. 

 

 

Относно: точка „Осемнадесета“ - Докладна записка относно: Заявление 

вх. № 94-00-Д-411/17.12.2019 г. от „РМ ИНВЕСТ” ООД, ЕИК 200738489 с 

Управител Д. Г. А. чрез пълномощник М. В. С., с пълномощно 

№23507/20.12.2018 г. за разрешаване изработването на проект за ПУП-

Парцеларен план на уличен водопровод за обект в ПИ 140016, м. „Пловдивски 

път – 03”, по КВС на гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област 

Пловдив - докладва инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11, ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5  от 

ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, 124б,  ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, с поименно гласуване,   

Общински съвет Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие за преминаване на уличен водопровод за обект в ПИ 

140016, м. „Пловдивски път - 03”, по КВС на гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, 

Община Хисаря, Област Пловдив през общински имоти - местен път с № 

001366 и полски път с № 001380, местност „Пловдивски път-03”, землище гр. 

Хисаря. 

2. Одобрява на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Задание по чл. 125 от ЗУТ 

за проектиране на ПУП - Парцеларен план за уличен водопровод за обект в ПИ 

140016, м. „Пловдивски път - 03”, по КВС на гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, 

Община Хисаря, Област Пловдив през общински имоти - местен път с № 

001366 и полски път с № 001380, местност „Пловдивски път-03”, землище гр. 

Хисаря. 

3. Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, проучване и проектиране 

на ПУП - Парцеларен план за уличен водопровод за обект в ПИ 140016, м. 

„Пловдивски път - 03”, по КВС на гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, 

mailto:obstina@hisar.bg


Област Пловдив през общински имоти - местен път с № 001366 и полски път с 

№ 001380, местност „Пловдивски път-03”, землище гр. Хисаря. 

 

    МОТИВИ: С оглед необходимостта от изразяване на съгласие от 

Общинския съвет за преминаване на трасето през общински имоти, Общинския 

съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

  

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 15 

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 15     - „въздържали се“ - няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ГЛ. ЕКСПЕРТ ГРАО: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

      /Петко Петров/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



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      

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

           №  38 

Взето с Протокол № 4 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.12. 2019 год. 

 

 

Относно: точка „Деветнадесета“ - Докладна записка относно: Заявление 

вх. № 94-00-Д-412/17.12.2019 г. от „РМ ИНВЕСТ” ООД, ЕИК 200738489 с 

Управител Д. Г. А. чрез пълномощник М. В. С., с пълномощно 

№23507/20.12.2018 г. за разрешаване изработването на проект за ПУП-

Парцеларен план на ел. провод 1 kV 4x185 mm2   за обект в ПИ 140016, м. 

„Пловдивски път – 03”, по КВС на гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, 

Област Пловдив - докладва инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря. 

  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11, ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5  от 

ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, 124б,  ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, с поименно гласуване,   

Общински съвет Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие за преминаване на ел. провод 1 kV 4х185 мм2 за обект в ПИ 

140016, м. „Пловдивски път - 03”, по КВС на гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, 

Община Хисаря, Област Пловдив през общински имоти - местен път с № 

001366 и полски път с № 001380, местност „Пловдивски път-03”, землище гр. 

Хисаря. 

2. Одобрява на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Задание по чл. 125 от ЗУТ 

за проектиране на ПУП-Парцеларен план на ел. провод 1 kV 4х185 мм2 за обект 

в ПИ 140016, м. „Пловдивски път - 03”, по КВС на гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, 

Община Хисаря, Област Пловдив през общински имоти - местен път с № 

001366 и полски път с № 001380, местност „Пловдивски път-03”, землище гр. 

Хисаря. 

3. Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, проучване и проектиране 

на ПУП-Парцеларен план на ел. провод 1 kV 4х185 мм2 за обект в ПИ 140016, 

м. „Пловдивски път - 03”, по КВС на гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община 

mailto:obstina@hisar.bg


Хисаря, Област Пловдив през общински имоти - местен път с № 001366 и 

полски път с № 001380, местност „Пловдивски път-03”, землище гр. Хисаря. 

 

МОТИВИ: С оглед необходимостта от изразяване на съгласие от 

Общинския съвет за преминаване на трасето през общински имоти, Общинския 

съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

  

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 15 

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 15     - „въздържали се“ - няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ГЛ. ЕКСПЕРТ ГРАО: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

      /Петко Петров/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


