
     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 

 

           №  39  

 

Взето с Протокол № 5 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.01. 2020 год. 

 

 

 

Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно: Предложение за 

внедряване на технология за безхартиен модел на работа на Общински съвет – 

Хисаря - докладва  инж. Найден Павлов– председател на Общински съвет  

Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 

Хисаря  

                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие за внедряване на технология за безхартиен модел на 

работа на Общински съвет – Хисаря, както следва – 22 броя електронни 

устройства тип „таблет”, които да бъдат снабдени с 20 броя SIM карти за 

мобилен достъп до интернет.  

2. Възлага на Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, 

антикорупция и конфликт на интереси в срок до двадесет дни от настоящото 

решение да събере оферти и предложи за следваща сесия най-подходящата 

система за нуждите и Общински съвет - Хисаря. 
 

МОТИВИ: Този модел на работа е доказал своята иновативност и 

екологична ефективност, като безхартиените заседания спестяват огромни 

средства за консумативи и размножаване на хартиени носители. Безхартиеният 

модел  на работа ще спести много време и ще направи общинския съвет много 

по-оперативен, той е първата стъпка към евентуално последващо въвеждане на 
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електронно гласуване. 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. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-       

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

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 

 

           №  40  

 

Взето с Протокол № 5 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.01. 2020 год. 

 

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

Председателя на Общинския съвет в НАПОС РБ - докладва инж. Найден 

Павлов– председател на Общински съвет  Хисаря. 

 

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

с поименно гласуване, Общинския съвет Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Дава съгласие председателят на Общински съвет Хисаря инж. Найден 

Павлов да членува в Националната асоциация на председателите на общински 

съвети в Република България, като дължимия членски внос е за сметка на 

бюджета на Общината в частта „Общински разходи за Общинския съвет и 

параграфа за разходи за членски внос и участие в нетърговски организации“. 

 

МОТИВИ: С цел получаване навременна информация и консултации в 

областта на местното самоуправление, 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. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-       

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

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 

 

           №   41 

 

Взето с Протокол № 5 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.01. 2020 год. 

 

 

 

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

Годишна програма на община Хисаря за управление и разпореждане с 

общинска собственост за 2020 г. - докладва инж. Пенка Ганева - кмет на 

община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 и т.12, чл.21, ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5  от 

ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, с поименно 

гласуване, Общинския съвет Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема Годишна програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2020 г. 

 

МОТИВИ: С годишната програма Община Хисаря се стреми,  както да 

покрие всички нормативни изисквания по управление на общинската 

собственост, така и да увеличи в значителна степен ефективността и 

прозрачността на управлението на своята собственост. Програмата има за цел и 

да прогнозира очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 

придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска 

собственост - описание на частни имоти, които общината има намерение да 

придобие за изграждане обекти от първостепенно значение, предоставяне 
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имоти под наем или за продажба. 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. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-       

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

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 

 

           №   42 

 

Взето с Протокол № 5 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.01. 2020 год. 

 

 

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

изпълнение на програмата на община Хисаря в областта на спорта за 2019 г. и 

Проект на спортен календар за 2020 г. - докладва инж. Пенка Ганева - кмет на 

община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински 

съвет Хисаря  

                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема отчета за изпълнение на спортния календар на община Хисаря 

за 2019 год. 

2. Приема спортния календар на община Хисаря за 2020 год. с 

направените предложения от Постоянната комисия по образование, култура, 

вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и социална 

политика както следва: в т. 1 сумата се завишава от 800 на 1300 лв.; в т. 10 

сумата от 2000 лв. става 1500 лв.; т. 11 за турнири става 500 лв. вместо 1000 и за 

екипировка става 1500 лв. вместо 1000; добавя се нова точка 13 резерв в размер 

на 5000 лв. 

3. Приема сумата от 19 250 лв. за финансиране на Спортен календар за 

2020 год. 

4. Да се представя в Общинския съвет отчет на програмата след всяко 

тримесечие. 

 

МОТИВИ: С приемането на отчета за изпълнението на Спортната 

програма на община Хисаря за 2019 година се извърши проверка по 

изпълнението на приетата  Спортна програма за 2019 година и разходваните за 
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отделните мероприятия средства от страна на Община Хисаря  с цел прозрачно 

и ефективно управление на публичните финанси в сферата на физическото 

възпитание и спорта, 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. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-       

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

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 

 

           №   43 

 

Взето с Протокол № 5 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.01. 2020 год. 

 

 

 

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

на Културна програма на община Хисаря за 2019 г. и приемане програма за 

2020 г. - докладва инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински 

съвет Хисаря  

                                        Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема отчета за изпълнението на Календар на културните събития на 

Община Хисаря за 2019 г. 

2. Приема Календар на културните събития на Община Хисаря за 2020 г. 

с направените уточнения: т. 21 - 1000 лв. за НЧ „Искра 1938 г.“ и 3000 лв. 

„Пролетно надиграване“ и „Виа Траяна“ и Великден ; т. 24 – сумата от 2000 лв. 

се завишава с 1000 лв. на Сдружение „Наследство Хисаря“ за боеприпаси; т. 26 

– сумата се завишава с 2000 лв., които са за плащане такса за авторски права на 

Музикаутор, Профон;  нова точка 31а – събитие на 16-17.05. – фестивал Rock 

That Town; нова точка 32а – 150 години от рождението на генерал Тодор 

Марков на 21.05.2020 г.; т. 41 – сумата се намалява от 1900 лв. на 1800 лв. – 

1000 за сметка на празниците на гр. Хисаря; нова точка  49а – Втори 

олимпийски фестивал на музиката и танците – годишни награди на 20.06.2020 

г.– организатор Балкански алианс; т. 81 – сумата се намалява с 1000 лв. за 

сметка на коледната украса; т. 83 сумата се намалява с 1000 лв. и резерва става 

1000 лв.  
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3. Да се представя в Общинския съвет отчет на програмата след всяко 

тримесечие. 

 

МОТИВИ: С приемането на отчета за изпълнението на Календара на 

културните събития на община Хисаря за 2019 година се цели проверка по 

изпълнението на приетата Културна програма за 2019 година и разходваните от 

община Хисаря средства за отделните мероприятия, включени в нея от страна 

на Община Хисаря  с цел прозрачно и ефективно управление на публичните 

финанси в сферата на Културата,  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 „ОРГАНИЗАЦИОНО-       

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

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 

 

           №   44 

 

Взето с Протокол № 5 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.01. 2020 год. 

 

 

 

Относно: точка „Шеста“ - Докладна записка относно: Отчет за работата 

на Общинската комисия по безопасност на движението през 2019 г. - докладва 

инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря. 

 След обсъждане с 16 гласа „за“, съветник Н. Костов е извън залата, 

съвета взе 

 

     Р Е Ш Е Н И Е   №  44 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 

Хисаря  

                                        Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 Приема отчет за работата на Общинската комисия по безопасност на 

движението през 2019 г. 

 

МОТИВИ: С приемането на отчета за работата на Общинската комисия 

по безопасност на движението през 2019 г. се цели осъществяване на контрол и 

повишаване безопасността на движението на територията на община Хисаря 

съобразно разпоредбите на Закона за движението по пътищата и Наредба №1 за 

поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското 

имущество на територията на община Хисаря. Подобряване на условията за 

сигурност и безопасност на движението по пътищата и осигуряване на 
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безопасността на децата в учебните заведения. 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 „ОРГАНИЗАЦИОНО-       

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

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 

 

           №   45 

 

Взето с Протокол № 5 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.01. 2020 год. 

 

 

Относно: точка „Седма“ - Докладна записка относно: Отпускане на 

безлихвен заем от бюджета на община Хисаря на СНЦ „Местна инициативна 

група Хисаря“ за изпълнение на дейностите по подмярка 19.4 „Текущи разходи 

и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ - 

докладва инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.   

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10,  ал. 2 и 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  : 
 

Община Хисаря отпуска на СНЦ „Местна инициативна група Хисаря” 

временен безлихвен заем от Бюджета на общината с източник на финансиране 

„Собствени приходи” в размер на 75 000  лв. (седемдесет и пет хиляди лева) за 

изпълнение на дейностите от Споразумение за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № РД-50-36 от 20.04.2018г. за изпълнение на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.4. „Текущи разходи за 

популяризиране на стратегията 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 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 

конкурентноспособност” 2014-2020г., Управляващия орган на Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. и 
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Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020г. от 

една страна и Сдружение „МИГ Хисаря” от друга. 

2. Определя срок за възстановяване на заема – 30.06.2020г. 

3. Да бъде подписан Запис на заповед от Председателя на УС на СНЦ 

„Местна инициативна група Хисаря” за сумата от 75 000 лв., без протест и с 

падеж за връщане 30.06.2020г. в полза на община Хисаря. 

 

МОТИВИ: Във връзка с уточняване източника на средства за кредита, 

срока на погасяване и 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” – 16 

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 16     - „въздържали се“ – няма 

          

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

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-       

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

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 

 

           №   46 

 

Взето с Протокол № 5 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.01. 2020 год. 

 

 

Относно: точка „Осма“ - Докладна записка относно: Доброволно 

прилагане на влязъл в сила, неприложен регулационен план, по отношение на 

УПИ VIII-92, кв. 7 по КРП  на с. Старосел, одобрен със Заповед № 689/1966 г. - 

докладва инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря. 

 

 

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

във връзка с § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, с поименно гласуване, 

Общински съвет Хисаря  

                                              Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Общински съвет Хисаря дава съгласие, доброволно да се приложи 

влязъл в сила РП на село Старосел, община Хисаря, област Пловдив, одобрен 

със  заповед  № 689/1966 г., по отношение на УПИ VIII - 92, квартал 7 по КРП 

на село Старосел , като община Хисаря да прехвърли с договор за продажба по 

пазарни цени на „AКОТА СИСТЕМС” ЕООД, ЕИК 204197643, представлявано 

от управителя А. Е. К., правото на собственост върху  30 (тридесет) кв.м. 

общинско място  участващо в образуването на УПИ VIII - 92, квартал 7. 

2. Одобрява изготвената от „РАЙЧЕВА – ВЕДИ КОНСУЛТ” ЕООД  

пазарна оценка на придаваемото по регулация общинско място  от 30.00 

(тридесет) кв.м.  участващо в образуването на УПИ VIII - 92,  квартал 7  по КРП 

на село Старосел и определя продажна цена, в размер на 195.00  (сто деведесет 

и пет ) лева без ДДС, която следва де се заплати от „АКОТА СИСТЕМС” 

ЕООД, ЕИК 204197643. 

3. Кметът на община Хисаря да издаде заповед и сключи договора за 

продажба на основание § 8,  ал. 3 от ПР на ЗУТ, при условията на горните 
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точки. 

 

МОТИВИ: Във връзка с подадената молба от „АКОТА СИСТЕМС“ 

ЕООД за неприложена регулация за 30 кв.м.,  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 „ОРГАНИЗАЦИОНО-       

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

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 

 

           №   47 

 

Взето с Протокол № 5 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.01. 2020 год. 

 

 

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

прилагане на влязъл в сила, неприложен регулационен план, по отношение на 

УПИ V-472, кв. 61 по КРП  на с. Красново, одобрен със Заповед № РД-06-

287/1993 г. - докладва инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря. 

 

 

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

във връзка с § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, с поименно гласуване, 

Общински съвет Хисаря  

                                             Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Общински съвет Хисаря дава съгласие, доброволно да се приложи 

влязъл в сила РП на село Красново, община Хисаря, област Пловдив, одобрен 

със  заповед № РД-06- 287/1993 г., по отношение на УПИ V-472, квартал 61 по 

КРП на село Красново , като община Хисаря да прехвърли с договор за 

продажба по пазарни цени на М. М. М. и М. М. М., правото на собственост 

върху  17 (седемнадесет) кв.м. общинско място, участващо в образуването на 

УПИ V-472, квартал 61. 

2. Одобрява изготвената от „РАЙЧЕВА – ВЕДИ КОНСУЛТ” ЕООД  

пазарна оценка на придаваемото по регулация общинско място  от 17.00 

(седемнадесет) кв.м.  участващо в образуването на УПИ V - 472, , квартал 61  по 

КРП на село Красново и определя продажна цена, в размер на 105.00 (сто и 

пет) лева без ДДС, която следва де се заплати от М. М. М. и М. М. М. .  

3. Кметът на община Хисаря да издаде заповед и сключи договора за 

продажба на основание § 8,  ал. 3 от ПР на ЗУТ, при условията на горните 

точки. 
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МОТИВИ: Във връзка с подадената молба  за неприложена регулация за 17 

кв.м.,  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 „ОРГАНИЗАЦИОНО-       

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

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 

 

           №  48  

 

Взето с Протокол № 5 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.01. 2020 год. 

 

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

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

докладва инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2 и  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 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.  

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 договор за наем  за 

стопанската 2019/ 2020 година за имотите по приложение № 1 при цена 20 

(двадесет) лева на декар, представлядаща средно годишно рентно плащане в 

левове на декар за 2019/2020 г. съгласно доклад на комисия, назначена със 

заповед № РД 11-2/03.01.2019 г. на Директора на Областна дирекция 

“Земеделие”  - Пловдив. 
 

МОТИВИ: Във връзка със задоволяване нуждите на земеделския 

производител и животновъд  подал заявление, 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 намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 10 

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 15     - „въздържали се“ – 5 

          

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

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-       

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

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 

 

           №  49  

 

Взето с Протокол № 5 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.01. 2020 год. 

 

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

вх. № 94-00-А-8/09.01.2020 г. от А. Н. С. за разрешаване на изработване на 

проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-438 (ПИ 438), кв. 27 по плана на с. 

Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив - докладва инж. Пенка Ганева - 

кмет на община Хисаря. 

 

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

ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 6 от ЗУТ , с поименно гласуване, Общински 

съвет Хисаря  

                                                 Р  Е  Ш  И  : 

 

Дава съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за частта 

от ПИ 438, кв. 27 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, 

попадаща в регулация, за заличаване на улица с о.т. 98-97а в границите на ПИ 

438. 

 

 МОТИВИ: Във връзка с подадената молба за урегулиране на имота, 

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 „ОРГАНИЗАЦИОНО-       

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

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 

 

           №  50 

 

Взето с Протокол № 5 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.01. 2020 год. 

 

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

на еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета на 

община Хисаря - докладва Петко Петров - секретар на община Хисаря. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т.23 и чл.21, ал. 2 и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 

от ЗМСМА, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря  

                                                 Р  Е  Ш  И  : 

Отпуска еднократна парична помощ в размер на 500 (петстотин) лв.  на  

М. Н. У., гр. Хисаря, ул. „Китка“ № 2, поради настъпил тежък здравословен 

инцидент. Проведено е оперативно лечение. Г-жа У. е представила епикриза и 

фактура на стойност 2995 лв.  
 

МОТИВИ: Във връзка с положителното становище на комисията, 

назначена от Кмета на общината със Заповед РД-05-823/17.12.2019 година след 

разглеждане на подаденото от лицето заявление за отпускане на помощи и 

предвид това, че същата  отговаря на условията на Наредбата за подпомагане на 

социално слаби граждани  от бюджета на Община Хисаря, приета с Решение № 

226, Протокол № 25 от 22.03.2012 год., изменена и допълнена с Решение № 56, 

Протокол № 9 от 21.02.2012 год. от Общински съвет Хисаря. Ето защо 

Общинския съвет 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 „ОРГАНИЗАЦИОНО-       

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

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 

 

           №  51  

 

Взето с Протокол № 5 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.01. 2020 год. 

 

Относно: точка „Тринадесета“ - Докладна записка относно: Заявление вх. 

№ 26-00-43/13.01.2020 г. от „АГ – ИНВЕСТ” с управител Г. П. П. за разрешение 

на КПИИ (комплексен проект за инвестиционна инициатива) – за план-схема и 

ТИП за улична канализация за захранване на УПИ III-1182, кв. 36, по плана на 

гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив - докладва инж. Пенка Ганева - 

кмет на община Хисаря. 

 

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

чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря                                 

                                                    Р  Е  Ш  И  : 
Отлага приемането на докладната записка относно: Заявление вх. № 26-

00-43/13.01.2020 г. от „АГ – ИНВЕСТ” с управител Г. П. П. за разрешение на 

КПИИ (комплексен проект за инвестиционна инициатива) – за план-схема и 

ТИП за улична канализация за захранване на УПИ III-1182, кв. 36, по плана на 

гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив за доуточняване. 

 

 МОТИВИ: Във връзка с  възникнала необходимост от доуточняване на 

докладната записка, 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 „ОРГАНИЗАЦИОНО-       

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

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 

 

           №   52 

 

Взето с Протокол № 5 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.01. 2020 год. 

 

 

 

Относно: точка „Четиринадесета“ - Докладна записка относно: 

Кандидатстване на читалище „Иван Вазов – 1904г.“ гр. Хисаря по процедура: 

BG05M9OP001-2.057 - МИГ Хисаря – Мярка 11 „Интеграция на 

маргинализираните общности“ - докладва инж. Пенка Ганева - кмет на община 

Хисаря. 

  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински 

съвет Хисаря  

                                        Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие на  НЧ «Иван Вазов – 1904г.» -  гр. Хисаря да 

кандидатства с проектнo предложениe с наименование „Социално включване 

на представители на уязвимите групи на територията на община Хисаря“ по 

процедура BG05M9OP001-2.057 - МИГ Хисаря – Мярка 11 „Интеграция на 

маргинализираните общности“. 

2. Дейностите, включени в проект „Социално включване на 

представители на уязвимите групи на територията на община Хисаря“ 

съответстват на Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. 

 

Стратегическа цел 3: Социално развитие и напредък чрез подобряване на 

здравните, образователните и социалните услуги. 

 

mailto:obstina@hisar.bg


Приоритет 3.3.: Интегриране на групи в социална изолация и подобряване 

качеството на социалните услуги. 
 

 МОТИВИ: С цел социално-икономическата интеграция на най-

маргинализираните групи от населението чрез подобряване достъпа до заетост, 

образование, обучение, социални и здравни услуги и създаване на условия за 

преодоляване на негативни стереотипи, 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 „ОРГАНИЗАЦИОНО-       

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


