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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 53
Взето с Протокол № 6 на извънредното заседание на Общински съвет
гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 5.02. 2020 год.
Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно: Закриване на баня
„Банче“ кв. Миромир, гр. Хисаря - докладва инж. Пенка Ганева – кмет на
община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
• Закрива баня „Банче” кв. Миромир, считано от 01.03.2020г.
• Намалява числеността на персонала в дейност „Бани и перални” от 8 бр.
на 6 бр.
• Възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите действия по
закриване на банята и прекратяване правоотношенията с персонала.
МОТИВИ: Интересът към услугата е изключително слаб. Потреблението на
тази услуга през последната година е драстично намаляло. В същото време
разходите по предоставянето й имат постоянен дори нарастващ ръст, поради
което Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 10
Присъствали – 16
- „против“ –3
Гласували – 16
- „въздържали се“ – 3
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 54
Взето с Протокол № 6 на извънредното заседание на Общински съвет
гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 5.02. 2020 год.
Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно: Отмяна на подточка
III от т.1 от Решение № 22, взето с Протокол № 4 от заседание на Общински
съвет - Хисаря, проведено на 23.12.2019 г. - докладва инж. Найден Павлов–
председател на Общински съвет Хисаря
На основание чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 и чл. 45, ал. 9 от
ЗМСМА, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Отменя подточка III от т.1 от Решение № 22, взето с Протокол № 4 от
23.12.2019 год. от заседание на Общински съвет - Хисаря, проведено на
23.12.2019 г.
МОТИВИ: Спазвайки указанията на Областния управител на област
Пловдив с писмо Изх. No АК-01-11 от 22/01/2020 и вх.No35 от 23/01/2020 год.,
Общински съвет Хисаря намира решението за законосъобразно и целесъобазно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 15
Присъствали – 16
- „против“ – няма
Гласували – 16
- „въздържали се“ – 1
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 55
Взето с Протокол № 6 на извънредното заседание на Общински съвет
гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 5.02. 2020 год.
Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно: Приемане бюджета
на община Хисаря за 2020 г. - докладва инж. Пенка Ганева – кмет на община
Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, 5, 6 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 във
връзка с чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.94, ал.2, ал.3 и ал.4 и чл. 39 от Закона за
публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 година ,
ПМС № 381/30.12.2019 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 година и
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 общинаХисаря, с
поименно гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1.Приема бюджета на Община Хисаря в размер на 11 946 522 лв. за 2020
година, както следва:
1.1. По приходите в размер на 11 946 522 лв., съгласно Приложение № 1 , в
т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 6 785 522 в
т.ч.:
1.1.1.1Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 5 836
616 лв.
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани
държавни дейности в размер на 0 лв.

1.1.1.3 Възстановени трансфери в ЦБ 0.00лв.
1.1.1.4. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 0 лв.
1.1.1.5. Финансиране - събрани средства и извършени плащания от/за сметки за
средства от Европейския съюз (+/-) „минус” – 43 888
лв., съгласно
Приложение № 7
1.1.1.6. Преходен остатък от 2019 година в размер на 917 969 лв., съгласно
Приложения № 5
1.1.1.7. Временен безлихвен заем в размер на 75 097 лв.
1.1.1.8 Възстановяване на предоставени трансфери „минус” – 272 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 161 000 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 294 000 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 3 248 710 лв.в т.ч.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 206 500 лв., в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 748 000 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 50 600
лв.
1.1.2.3.3.Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер
на 407 900 лв., в т.ч.:
1.1.2.3.4 Възстановени трансфери в ЦБ „минус” 0,00 лв.
1.1.2.4. Предоставени трансфери в размер на „минус” – 383 803 лв.
1.1.2.5. Трансфери между бюджетни и сметките за средства от ЕС в размер на
„минус” – 1 643 717 лв. (§ 62-01 Получени трансфери в размер на 0 лв и § 6202 Предоставени трансфери в размер на „минус” – 1 643 717 лв.)
1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на 0,00 лв.
1.1.2.7. Предоставени средства по възмездна помощ в размер на „минус” 5 675
лв.
1.1.2.8. Възстановени суми по възмездна финансова помощ в размер на 0,00 лв.
1.1.2.9. Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства в размер на
0,00 лв.
1.1.2.10. Получени дългосрочни заеми в размер на 900 000 лв.
1.1.2.11. Финансиране (погашения по заеми от фонд „ФЛАГ) „минус” – 572 715
лв., съгласно Приложение № 8 (§ 83 – 82 Погашения по дългосрочнизаеми в
размер на „минус” – 572 715 лв.)
1.1.2.12. Друго финансиране – операции с активи – 20 000 лв.
1.1.2.13. Преходен остатък от 2019 година в размер на 353 983 лв., съгласно
Приложение № 6
1.2. Поразходите в размер на 11 946 522 лв., разпределени по функции,
дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2,3,4
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 6 785 522 лв., в т.ч.
резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 0 лв., съгласно
Приложение № 2

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и
от изравнителната субсидия на делегираните от държавата дейности в размер
на 676 061 лв. съгласно Приложения № 4
1.2.3. За местни дейности в размер на 4 484 939 лв., в т.ч. резерв за
непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 0
лв., съгласно
Приложение № 3
2. Приема програма за капиталовите разходи за 2020 г. (поименен списък по
обекти, видове разходи и източници на финансиране), съгласно Приложение
№9
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в
размер на407 900лв., съгласноколона „Предоставени средства от Държавния
бюджет” на Приложение № 9, колона 5
2.2 Одобрява ремонтна програма в размер на 60 000 лв., съгласно
Приложение № 10.
2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от
продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 11
2.4 Приема индикативен разчет за капиталовите разходи предвидени за
финансиране със средства от Европейския съюз, средства от други
международни програми и договори и свързаното с тях национално и
общинско съфинансиране, съгласно Приложение № 9, колона № 7
3. Утвърждава разходите за заплати през 2020 г., без звената, които
прилагат системата на делегирани бюджети и определя:
3.1 Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност
„Общинска администрация”, „Общинска администрация” – дофинансиране,
съгласно Приложение № 12, колона № 2
3.2 Разпределението на плановите разходи за заплати за 2020 г., съгласно
Приложение № 12, колона № 3
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Членски внос – 8 190 лв.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет:
4.2.1 Помощи за социално слаби граждани в размер на 6 000.лв.;
4.2.2. Помощи за погребения в размер на 2 000 лв.;
4.2.3. Средства за подпомагане на деца, родени през 2020г. в размер на 35 000
лв.
4.3 . Субсидии за читалища в размер на 281 880 лв.
4.4. Средства за реализация на общинскипрограми и плановепрез 2020 г.,
кактоследва:
4.4.1 Културна програма в размер на 100 000 лв.
4.4.2 Спортна програма в размер на 19 250 лв.
4.4.3 Програма за развитие на туризма в размер на 250 000 лв.

4.5. Утвърждава информация за план – сметката по чл.66 от ЗМДТ за 2020 г.,
съгласно Приложение № 32.
4.6. Упълномощава Кмета на общината да определи и договори допълнителни
условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1- 4.5
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1 СБКО в размер на 3 % върху утвърдените разходи за основни заплати на
лицата назначени по трудови правоотношения.
5.2 Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 3 000
лв. и командировки в чужбина в размер до 2 000 лв.
5.3 Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет в
размер на 2 000 лв. и командировки в чужбина в размер до 2 000 лв.
6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на
транспортни разноскив размер на 80 % от действително извършените
разходи.
6.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно
Приложение № 13
7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз съгласно Приложения № 14 /14 и от 14.1 до 14.20/
8. Утвърждава плановите трансфери за съфинансиране на проекти по
програми на Европейския съюз, съгласно Приложения № 14
9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с
показатели за 2020 г. и прогнозни показатели за периода 2021 г. и 2022 г., по
приходите,
помощите,
даренията,
бюджетните
взаимоотношения,
финансирането и разходите, съгласно Приложение № 15
10. Определя разпоредители с бюджет от по – ниска степен по бюджета на
община Хисаря (второстепенните разпоредители), както следва:
10.1 Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити през 2020 г.,съгласно
т.1 от Приложение № 16
10.2 Второстепенни разпоредители на делегиран бюджет през 2020 г.,
съгласно т.2 от Приложение № 16
10.3 Утвърждава разходите, приходите и числеността на щатния персонал на
Общинско предприятие „Общинско горско стопанство – гр. Хисаря”,
съгласно Приложение № 23
11 Приема бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с
делегиран бюджет, съгласно Приложения № 17,18,19,20,21,22;
11.1 Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити – СУ „Христо
Смирненски” – гр. Хисаря, ОУ „Васил Левски” – гр. Хисаря, ОУ „Климент
Охридски” – гр. Хисаря, ОУ „Христо Ботев” – с. Паничери, ОУ „Христо
Ботев” с. Красново, „Археологически музей” гр. Хисаря, прилагат системата
на делегиран бюджет, която дава право на директора:
11.1.1 Самостоятелно да се разпорежда с утвърдените по бюджета средства.

11.1.2 Да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му
разходи.
11.1.3 Да определя индивидуалните възнаграждения на служителите и
работниците в рамките на утвърдената численост.
11.2 Дава право на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити,
работещи по системата на делегирани бюджети, да реализират собствени
приходи.
11.3 Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по
системата на делегирани бюджети, уведомяват ежемесечно първостепенния
разпоредител за направените през месеца вътрешни компенсирани промени и
получените трансфери от други бюджети.
12. Определя максимален размер на дълга, както следва:
12.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2020 година в размер на
…0……. лв.
12.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2020 г. в
размер на ……0…… лв.
12.3. Максимален размер на общинския дълг към края на 2020 година в
размер на 2 519 515, съгласно Приложения № 8,24,25,26,27,28,29 и 30;
12.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2020 г. се
определят в размер на ………0…… лева.
13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които
могат да бъдат натрупани през 2020 година по бюджета на общината, като
наличните към края на годината задължения за разходи не могат да
надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години, като ограничението не се прилага за задължения
за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения, съгласно чл.94,
ал.3, т.1 от ЗПФ
14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат
да бъдат поети през 2020 година, като наличните към края на годината поети
ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години,
като ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за
сметка на помощи и дарения, съгласно чл.94, ал.3, т.2 от ЗПФ
15. Определя размера на просрочените задължения от 2019 година, които ще
бъдат разплатени от бюджета за 2020 година в размер на 2 577 лв.,съгласно
Приложение № 31.
16. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да
бъдат събрани през 2020 година в размер на 7 730,12 лв.
17. Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени:
17.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на
дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите

за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в
съответната делегирана дейност;
17.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките
на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на
разходите.
18. Възлага на Кмета:
18.1. Да определи и утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от пониска степен
второстепенни разпоредители с бюджет определени с
Приложение №16, т.1;
18.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
18.3. Да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки към тях.
18.4. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския
съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на
съответния Управляващ орган и на МФ.
19.1 Дава съгласие да се отпускат временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на
плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по
други международни програми, включително и на бюджетни организации,
чиито бюджет е част от общинския бюджет, като срока за погасяване на
заемите да се обвързва със сроковете на ползването на съответното
финансиране със средства от Европейския съюз и от други международни
програми и договори и свързаното с тях национално съфинансиране, но не покъсно от края на 2020 г.
19.2 Упълномощава Кмета да предоставя временни безлихвени заеми от
временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране
на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по
други международни програми, включително и на бюджетни организации,
чиито бюджет е част от общинския бюджет, като срокът за погасяване на
заемите да се определя в съответствие с условията на финансиращата
програма, но не по-късно от края на 2020 г.
20. Упълномощава Кмета:
20.1 Да ползва временно свободните средства по бюджетна на общината за
текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други
плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на
делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на
местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по
ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.
20.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти
и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други
фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от

други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение
на общинския план за развитие.
20.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.
21. Разходването на бюджетни средства (без целевите средства) се осъществява
при съблюдаването на следните приоритети:
21.1 разходите за делегираните от държавата дейности до извършват до размера
на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите
за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни.
21.2 постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност:
плащания по обслужване на общинския дълг, трудови разходи, разходи
свързани с дейности, за които се събират такси, за хранителни продукти, за
неотложни сезонни разходи – горива, ел. енергия, отопление, вода и неотложни
текущи ремонти.
22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета,
съгласно Приложение № 33
МОТИВИ: Във връзка с основните принципни насоки на МФ по
съставянето на бюджета на община Хисаря за 2020 г., Общинският съвет
намира решението за целесъобразно и законосъобразно, в изпълнение на
разпоредите на ЗПФ относно съставянето, приемането, изпълнението и
отчитането бюджета на общината.

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

- „за” – 12
- „против“ – няма
- „въздържали се“ – 4

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 56
Взето с Протокол № 6 на извънредното заседание на Общински съвет
гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 5.02. 2020 год.
Относно: точка „Четвърта“ – Докладна записка относно: Отчет на
разходваните средства за командировки на Кмета на община Хисаря за
четвъртото тримесечие на 2019 г. /от 01.10.2019 г. до 31.12.2019 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. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, с поименно
гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема отчета за разходваните средства за командировки в страната на
Кмета на Община Хисаря за периода от 01.10.2019 г. до 31.12.2019 г., както
следва:
м. Октомври
м. Ноември
м. Декември
Всичко:

..0.. лв.;
..0.. лв.
..0.. лв.;
0.00 лв.

2. Приема отчета за разходваните средства за командировки в чужбина
на Кмета на Община Хисаря за периода от 01.10.2019 г. до 31.12.2019 г., както
следва:

м. Октомври
м. Ноември
м. Декември
Всичко:

..0.. лв.;
..0.. лв.
..0.. лв.;
0.00 лв.

МОТИВИ:С оглед упражняването на контрол върху извършените от
Кмета на общината разходи за командировки за периода от 01.10.2019 г. до
31.12.2019 г. и в изпълнение на нормативните изисквания, Общински съветХисаря намира решението за целесъобразно.

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

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 57
Взето с Протокол № 6 на извънредното заседание на Общински съвет
гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 5.02. 2020 год.
Относно: точка „Пета“ - Докладна записка относно: Приемане и
утвърждаване начална тръжна цена за продажба на. ПИ -5268 по КРП на гр.
Хисаря, кв. Веригово, ПИ-5270 по КРП на гр. Хисаря, кв. Веригово. - докладва
инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 2, чл. 27, ал. 4, ал. 5, от ЗМСМА, чл. 7,
ал. 3, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост във
връзка. с чл. 68, ал. 1, т. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в Община Хисаря, Пловдивска област,
с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на:
ПИ -5268 по КРП на гр. Хисаря, кв. Веригово. с площ от 11 кв.м. –частна
общинска собственост,съгласно АОС № 1353/01.08.2019 г.
ПИ 5270 по КРП на гр. Хисаря, кв. Веригово. с площ от 60 кв.м. –частна
общинска собственост,съгласно АОС № 1353/01.08.2019 г.
2.Приема и утвърждава начална тръжна цена за имотите по т.1, определената с
докладна независим лицензиран оценител инж.Запрянка Райчева – сертификат за
оценка на недвижими имоти рег.№100102282 от 27.12.2016 год.,пазарна цена с
начислен ДДС за :
ПИ 5268 по КРП на гр. Хисаря, кв. Веригово –300.00 / триста/ лева.

ПИ 5270 по КРП на гр. Хисаря, кв. Веригово –1632.00/ хиляда шестотин
тридесет и два/ лева.
3.Възлага на кмета на община Хисаря да организира и проведе публичен явен
търг и сключи договор за продажба.
МОТИВИ: С оглед изпълнение на Годишната програма за управление и
разпореждане с общинска собственост, както и в изпълнение на Решение 41 на
Общински съвет Хисаря, взето с Протокол 5 от 21.01.2020 на, Общински съвет
Хисаря намира решението за целесъобразно.

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

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 58
Взето с Протокол № 6 на извънредното заседание на Общински съвет
гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 5.02. 2020 год.
Относно: точка „Шеста“ - Докладна записка относно: Приемане и
утвърждаване начална тръжна цена за продажба на. УПИ V-2514. кв.27 по КРП
на гр. Хисаря, кв. Веригово. УПИ VI-2514. кв. 27 по КРП на гр. Хисаря, кв.
Веригово - докладва инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 2, чл. 27, ал. 4, ал. 5 от ЗМСМА, чл.7,
ал. 3, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост във
връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в Община Хисаря, Пловдивска област,
с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на:
УПИ V-2514. кв.27 по КРП на гр. Хисаря, кв. Веригово. с площ от 340 кв.м. –
частна общинска собственост,съгласно АОС № 1350/24.07.2019 г.
УПИ VI-2514. кв.27 по КРП на гр. Хисаря, кв. Веригово. с площ от 294 кв.м. –
частна общинска собственост,съгласно АОС № 1351/24.07.2019 г.
2. Приема и утвърждава начална тръжна цена за имотите по т. 1, определената
с докладна независим лицензиран оценител инж.Запрянка Райчева – сертификат
за оценка на недвижими имоти рег. № 100102282 от 27.12.2016 год.,пазарна
цена с начислен ДДС за :

УПИ V-2514. кв.27 по КРП на гр. Хисаря, кв. Веригово - 9 220.80 (девет хиляди
двеста и двадесет лева и осемдесет стотинки.) лева.
УПИ VI-2514. кв.27 по КРП на гр. Хисаря, кв. Веригово - 7 972.80(седем хиляди
деветстотин седемдесет и два лева и осемдесет стотинки.) лева.
3.Възлага на Кмета на община Хисаря да организира и проведе публичен явен
търг и сключи договор за продажба.
МОТИВИ: С оглед изпълнение на Годишната програма за управление и
разпореждане с общинска собственост, както и в изпълнение на Решение 41 на
Общински съвет Хисаря, взето с Протокол 5 от 21.01.2020 на, Общински съвет
Хисаря намира решението за целесъобразно.

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

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 59
Взето с Протокол № 6 на извънредното заседание на Общински съвет
гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 5.02. 2020 год.
Относно: точка „Седма“ - На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4, ал.
5 от ЗМСМА, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Предвидено изграждане на обект „Път III-642, Калояново – Хисаря от км 15
+ 650 до км 17 + 192 – надлез и пътна връзка” от страна на Агенция „Пътна
инфраструктура” /АПИ/, Общински съвет Хисаря
1. Дава съгласие да се извърши разделяне на поземлен имот № 68967.48.319 с
начин на трайно ползване – за селскостопански, горски ведомствен път съгласно
представената скица - проект, неразделна част от решението, като от имота се
образуват два нови имота:
- имот 48.457, площ 3.339 дка.
- имот 48.458, площ 0.181 дка.
2. Обявява за частна общинска собственост новообразувания поземлен имот
48.458 с площ 0.181 дка.
3. Дава принципно съгласие, новообразувания поземлен имот 48.458 с площ
0.181 дка.да бъде безвъзмездно прехвърлен – дарен на МРРБ – Агенция „Пътна
инфраструктура”
4. Възлага на Кмета на общината да извърши всички нормативно определени
действия в изпълнение на горното решение.
МОТИВИ: С оглед доизграждането на обект „Път III-642, Калояново –
Хисаря от км 15 + 650 до км 17 + 192 – надлез и пътна връзка” от страна на

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, Общински съвет Хисаря намира
решението за целесъобразно.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ГРАО: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

