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
№ 489
Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.03. 2014 год.

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно информация за
изпълнението на Бюджет 2013 г. към 31.12.2013 год. - докладва инж. П. Ганева –
кмет на община Хисаря.
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, от ЗМСМА, чл. 140
от ЗПФ и чл. 50, ал. 3 и чл. 52 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Хисаря, приета с
решение № 461, взето с Протокол № 53 от 21.01.2014 година, с поименно
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема информацията за Уточнен план и изпълнение на бюджета на
Община Хисаря към 31.12.2013 г., съгласно приложение № 1, 2, 3, 4.
2. Приема информация за изпълнение на сметките за средства от
Европейския съюз към 31.12.2013 г., съгласно приложение № 5.
3. Приема информация за актуализирания план и изпълнението на
инвестиционната програма на общината към 31.12.2013 г., съгласно приложение
№ 6.

МОТИВИ: Настоящото решение е в изпълнение разпоредбите на Закона
за публичните финанси (Обн. - ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014
г.), уреждащ процедурата по приемане на отчета за изпълнение на общинския
бюджет и участието на местната общност в този процес.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 490
Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.03. 2014 год.
Относно: точка „Втора” - Докладна записка относно тригодишна
бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. - докладва инж. П. Ганева – кмет на
община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 83, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от
Закона за публичните финанси и чл. 27, ал. 2 от Наредба на ОбС за
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Хисаря, приета с Решение № 461/21.01.2014 г. на ОбС,
във връзка с разпоредбите на РМС № 57 от 04 февруари 2014 г. за
бюджетната процедура за 2015 г. и писмо БЮ-2 от 10 февруари 2014 г. на
Министерство на финансите, с поименно гласуване, Общински съвет гр.
Хисаря:
Р Е Ш И :
1. Одобрява Прогноза за периода 2015-2017 г. на постъпленията от местни
приходи и на разходите за местни дейности на община Хисаря съгласно
Приложение № 8 към БЮ-2 от 10 февруари 2014 г. на Министерство на
финансите;
2. Одобрява Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база
действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за
периода 2015-2017 г. на община Хисаря съгласно Приложение № 6б към БЮ-2
от 10 февруари 2014 г. на Министерство на финансите;
3. Одобрява Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по
обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за

поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2015-2017 г. на
община Хисаря съгласно Приложение № 6в към БЮ-2 от 10 февруари 2014 г. на
Министерство на финансите;
МОТИВИ: Във връзка с основните принципни насоки на МФ по приемане
на бюджетната процедура за 2015 година и приетото от Министерски съвет
Решение № 57 от 04.02.2014 година, Общинският съвет намира решението за
целесъобразно.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 491
Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.03. 2014 год.
Относно: точка „Трета” -- Докладна записка относно отчет за изпълнение
на делегираните бюджети на училищата в община Хисаря през бюджетната 2013
г. - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, от ЗМСМА във връзка с чл. 36,
ал. 1 от Закона за народната просвета, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Приема отчета за изпълнение на делегираните бюджети на училищата в
община Хисаря през бюджетната 2013 г.
МОТИВИ: Настоящото решение е в изпълнение на разпоредбите по
контрола върху начина на изразходване на предоставените средства на
общинските детски градини, училища и обслужващи звена и Общински съвет
намира същото за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

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

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 492
Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.03. 2014 год.
Относно: точка „Четвърта” - Докладна записка относно информация
относно дейността на ЕНД-И Хисаря Инфраструктура” ООД. - докладва Н.
Костов представител на община Хисаря в дружеството.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 10,
ал. 1, т. 25 от Раздел IV от Наредбата на ОбС за реда за учредяване
търговски дружества и упражняване правата на собственост на община
Хисар върху общинската част от капитала на търговските дружества, с
поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема информацията относно дейността на „ЕНД-И Хисаря
инфраструктура” ООД за 2013 год.
2. Упълномощава г-н Нено Костов – представител в „ЕНД-И Хисаря
инфраструктура” ООД да свика общо събрание на дружеството.
МОТИВИ: Необходимостта от вземане на решение относно бъдещото
продължаване на дружеството и изпълнение на целите, за които е регистрирано.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 16
Присъствали – 17
- “против” – няма
Гласували – 17
- “въздържали се” – 1
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:

/Нено Жутев/

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
№ 493
Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.03. 2014 год.
Относно: точка „Пета” - Отчет за дейността на „Медицински център-ІХисар” ЕООД за 2013 год. - докладва д-р И. Главчев – управител на ЕООД-то.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 147,
ал. 1, ал. 2, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и във връзка с чл. 10, ал. 1, т.
3 и т. 25 и чл. 24, ал. 2 от Наредбата за реда за учредяване търговски
дружества и упражняване правата на собственост на община Хисар върху
общинската част от капитала на търговските дружества, с поименно
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема отчета за дейността на „Медицински център-І Хисар” ЕООД за
2013 год.
2. Задължава Управителя на „Медицински център-І Хисар” ЕООД:
- да разработи нови проектодоговори за всички наематели на
Медицинския център в които да бъде включена наемната цена, цената за
ремонт, вода, ел. енергия и ги съгласува със Законодателната комисия за
местни данъци и такси в границите на закона, здравеопазване и социална
защита – труд и осигуряване. Обществен ред, сигурност и противопожарна
охрана. Молби, жалби и предложения на гражданите и Икономическа
политика и общински бюджет: производство, търговия, услуги и общинска
собственост. Приватизация на общинска собственост. Аграрна политика.
Опазване на околната среда.
- да приведе съвместно с Общинска администрация в съответствие
счетоводните регистри на дружеството, актовете за общинска собственост и
имотните регистри в Общината.

МОТИВИ: По-доброто управление на дружеството и повишаване
събираемостта на вземанията, които „Медицински център-І Хисар” ЕООД
има да получава при предоставяне под наем на помещения.

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

- “за” – 16
- “против” – няма
- “въздържали се” – 1

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 494
Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.03. 2014 год.
Относно: точка „Шеста” -- Отчет за работата на Археологическия музей в
гр. Хисаря през 2013 год. и състоянието на недвижимите паметници на
културата - докладва доц. д-р М. Маджаров – директор на Археологическия
музей.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, от ЗМСМА, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема отчета за работата на Археологическия музей в гр. Хисаря
през 2013 год. и състоянието на недвижимите паметници на културата.
2. Директора на Археологическия музей да подготви и изпрати писмо
до Министерството на културата за състоянието на недвижимите паметници
на културата на територията на община Хисаря и поиска осигуряване на
средства за консервация на най-застрашените археологически паметници в
общината.
МОТИВИ: Сигнализиране на съответните държавни органи за
състоянието на недвижимите паметници на културата на територията на
община Хисаря и мерките ,които следва да бъдат взети за тяхното опазване и
съхранение.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 17
Присъствали – 17
- “против” – няма
Гласували – 17
- “въздържали се” – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 495
Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.03. 2014 год.
Относно: точка „Седма” - Информация относно използването на
минералната вода на територията на община Хисаря, затварянето на отделни
водоизточници и търсене на възможности за прехвърляне свободните
количества в Хисаря на общината с цел решаване на проблемите - докладва инж.
П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, от ЗМСМА, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема информацията относно използването на минералната вода на
територията на община Хисаря, затварянето на отделни водоизточници и
търсене на възможности за прехвърляне свободните количества в Хисаря на
общината с цел решаване на проблемите.
2. Председателят на Общинския съвет да организира среща с
Министерството на околната среда и водите относно използването на
минералната вода на територията на община Хисаря, затварянето на отделни
водоизточници и търсене на възможности за прехвърляне свободните
количества в Хисаря на общината с цел решаване на проблемите.

МОТИВИ: Сигнализиране на съответните държавни органи,
упражняващи правото на собственост на държавата върху минералните води
на територията на община Хисаря за предприемане на действия по подоброто стопанисване и управление на водния ресурс.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 496
Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.03. 2014 год.
Относно: точка „Осма” - Докладна относно молба вх. № 94-00-Т2/07.01.2014г. от Тодор Петков Райчинов от град Хисаря, ул. “Хр.Ясенов” № 10А за предоставяне под наем на общински имоти №№ 158002, 158025, 158026,
143010, 143012, 170128 и 198004 в землище Михилци - докладва инж. П. Ганева
– кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 6, т. 2 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с чл.
33, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с
общинско имущество в община Хисаря ,Пловдивска област, приета с
Решение № 250, взето с Протокол № 25 на заседание, състояло се на
24.02.2009 г., с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие да се отдадат под наем:
- Имот 158002, представляващ нива, VІІІ категория, с площ от 4.400
дка., местност “Дивовец”, землище Михилци, частна общинска собственост АОС № 698/06.03.2014 г.
- Имот 158025, представляващ нива, VІІІ категория, с площ от 13.430
дка., местност “Дивовец”, землище Михилци, частна общинска собственост АОС № 699/06.03.2014 г.
- Имот 158026, представляващ нива, VІІІ категория с площ от 6.767
дка., местност “Дивовец”, землище Михилци, частна общинска собственост АОС № 700/06.03.2014 г.

- Имот 143010, представляващ нива, Х категория с площ от 6.313 дка.,
местност “Чафутица”, землище Михилци, частна общинска собственост АОС № 701/06.03.2014 г.
- Имот 143012, представляващ нива, Х категория с площ от 10.726 дка.,
местност “Чафутица”, землище Михилци, частна общинска собственост АОС № 702/06.03.2014 г.
- Имот 170128, представляващ нива, VІІІ категория с площ от 5.734
дка., местност “Новите лозя”, землище Михилци, частна общинска
собственост- АОС № 703/06.03.2014г.
- Имот 198004, представляващ нива, Х категория с площ от 12.218 дка.,
местност “Ваклиновец”, землище Михилци, частна общинска собственостАОС № 704/06.03.2014 г.
2. Съгласно чл. 24а, ал. 6, т. 2 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи, имотите по т. 1 да се отдадат под наем без търг или
конкурс за срок от 7 /седем/ години за отглеждане на едногодишни
земеделски култури, като договора за наем се сключи с Тодор Петков
Райчинов, от гр.Хисаря, улица “Христо Ясенов” № 10-А.
3.Определя годишна наемна вноска за имотите по точка 1 с обща площ
от 59.588 дка. в размер на 600.00 / шестстотин/ лева.
4. Възлага на Кмета на Община Хисаря да подпише договор за наем.
МОТИВИ: Постъпило заявление от граждани на град Хисаря за
предоставяне под наем на земеделски земи, които не се ползват по
предназначение повече от две стопански години ето защо, Общински съветХисаря намира решението за целесъобразно.

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

- “за” – 16
- “против” – няма
- “въздържали се” – 1

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 497
Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.03. 2014 год.
Относно: точка „Девета” - Докладна относно молба вх. № 94-00-И6/07.01.2014г. от Иван Петков Иванов от град Хисаря, ул. “Бреза” № 9 за
предоставяне под наем на общински имоти №№ 162016, 163002, 163004 и163005
в землище Михилци - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 6, т. 2 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с чл.
33, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с
общинско имущество в община Хисаря,Пловдивска област,приета с
Решение № 250, взето с Протокол № 25 на заседание, състояло се на
24.02.2009 г., с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие да се отдадат под наем:
- Имот 162016, представляващ нива, Х категория, с площ от 14.867 дка.,
местност “Кочи камък ”, землище Михилци, частна общинска собственост
съгласно АОС № 705/06.03.2014г.
- Имот 163002, представляващ нива, VІІІ категория, с площ от 6.732
дка., местност “Спасева черква”, землище Михилци, частна общинска
собственост съгласно АОС № 706/06.03.2014г.
- Имот 163004, представляващ нива, VІІІ категория с площ от 5.692
дка., местност “Спасева черква”, землище Михилци,частна общинска
собственост съгласно АОС № 707/06.03.2014г.
- Имот 163005, представляващ нива, VІІІ категория с площ от 3.981
дка., местност “Спасева черква”, землище Михилци, частна общинска
собственост съгласно АОС № 708/06.03.2014г.

2. Съгласно чл. 24а, ал. 6, т. 2 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи, имотите по т. 1 да се отдадат под наем без търг или
конкурс за срок от 7 /седем/ години за отглеждане на едногодишни
земеделски култури, като договора за наем се сключи с Иван Петков Иванов
от град Хисаря, ул. “Бреза” № 9.
3.Определя годишна наемна вноска за имотите по точка 1 с обща площ
от 31.272 дка. в размер на 315.00 /триста и петнадесет/ лева.
4. Възлага на Кмета на Община Хисаря да подпише договор за наем.
МОТИВИ: Постъпило заявление от граждани на град Хисаря за
предоставяне под наем на земеделски земи, които не се ползват по
предназначение повече от две стопански години ето защо, Общински съветХисаря намира решението за целесъобразно.

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

- “за” – 15
- “против” – 1
- “въздържали се” – 1

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 498
Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.03. 2014 год.

Относно: точка „Десета” - Докладна записка относно изпълнение
Решение № 418/19.11.2013г. на Общински съвет Хисаря и гласуване на решение
за промяна начинa на трайно ползване на части от имот публична общинска
собственост - необработваема земя за земеделски нужди - докладва инж. П.
Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.
1 и ал. 3 от ЗОС, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие да бъде променен начина на трайно ползване на част
от имот № 003 834, находящ се в местността „УРВИЩАТА - 04” от
землището на град Хисаря, община Хисаря, съгласно предоставената скицапроект за делба № Ф05628/24.09.2013 год. неразделна част от докладната,
която част представлява проектен номер имот № 003 836 с площ от 28.486
дка., от дере, овраг, яма, X-та категория, в необработваема нива.
2. Възлага на Кмета на община Хисаря да извърши необходимите по
закон действия за промяна начина на трайно ползване на имота, цитиран в
точка 1-ва, съгласно решението на Общински съвет Хисаря.
МОТИВИ: Постъпило заявление от земеделски производители от гр.
Хисаря за предоставяне под наем на земеделски земи и необходимостта от

допълнителни площи,които да бъдат отдадени под наем за задоволяване
потребностите на земеделските производители в землището на град
Хисаря,както и промяната начина на трайно ползване на част от имот №
003 834 от овраг, яма, X-та категория, в необработваема нива X-та категория.

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

- “за” – 16
- “против” – няма
- “въздържали се” – 1

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 499
Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.03. 2014 год.
Относно: точка „Единадесета” - На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 45д, ал. 6 и чл. 45е, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, с поименно
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Връща писмо изх. № РД-05-114/12.02.2014 г. от Общинска служба по
земеделие-Хисаря относно възстановяване право на собственост върху земи
по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ на н-ца на Стоян Костов Златанов за уточняване
дали има тежести на имотите, които се предлагат за възстановяване.
МОТИВИ: С оглед изпълнение на разпоредбите ППЗСПЗЗ за
допълване наличните данни във връзка с възстановяването на собственосттаграници и съседи в скицата проект съгласно чл. 45д, ал. 6 и чл. 45е, ал. 1 от
ППЗСППЗ и дали има тежести на имотите, които се предлагат за
възстановяване,Общинския съвет намира настоящото решение за
целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

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

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 500
Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.03. 2014 год.
Относно: точка „Дванадесета” - Писмо изх. № РД-05-115/12.02.2014 г. от
Общинска служба по земеделие-Хисаря относно възстановяване право на
собственост върху земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ на н-ца на Величка Стоянова
Костова - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 45д,
ал. 6 и чл. 45е, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, с поименно гласуване, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
Връща писмо изх. № РД-05-115/12.02.2014 г. от Общинска служба по
земеделие-Хисаря относно възстановяване право на собственост върху земи
по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ на н-ца на Величка Стоянова Костова за уточняване
дали има тежести на имотите, които се предлагат за възстановяване.
МОТИВИ: С оглед изпълнение на разпоредбите ППЗСПЗЗ за
допълване наличните данни във връзка с възстановяването на собственосттаграници и съседи в скицата проект съгласно чл. 45д, ал. 6 и чл. 45е, ал. 1 от
ППЗСППЗ и дали има тежести на имотите, които се предлагат за
възстановяване, Общинския съвет намира настоящото решение за
целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 17
Присъствали – 17
- “против” – няма
Гласували – 17
- “въздържали се” – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 501
Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.03. 2014 год.
Относно: точка „Тринадесета” - Писмо изх. № РД-05-116/12.02.2014 г. от
Общинска служба по земеделие-Хисаря относно възстановяване право на
собственост върху земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ на н-ца на Иван Стоянов
Костов - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 45д,
ал. 6 и чл. 45е, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, с поименно гласуване, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
Връща писмо изх. № РД-05-116/12.02.2014 г. от Общинска служба по
земеделие-Хисаря относно възстановяване право на собственост върху земи
по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ на н-ца на Иван Стоянов Костов за уточняване дали
има тежести на имотите, които се предлагат за възстановяване.
МОТИВИ: С оглед изпълнение на разпоредбите ППЗСПЗЗ за
допълване наличните данни във връзка с възстановяването на собственосттаграници и съседи в скицата проект съгласно чл. 45д, ал. 6 и чл. 45е, ал. 1 от
ППЗСППЗ и дали има тежести на имотите, които се предлагат за
възстановяване, Общинския съвет намира настоящото решение за
целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 17
Присъствали – 17
- “против” – няма
Гласували – 17
- “въздържали се” – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 502
Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.03. 2014 год.
Относно: точка „Четиринадесета” - Докладна записка относно издаване
на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект на „КоректДжелепов” ЕООД гр. София - докладва инж. П. Ганева – кмет на община
Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 46, ал. 1, б. „ж”,
във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „а” от Закона за водите, с поименно
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Да бъде издадено Разрешително за водовземане от води, включително
от язовири и микроязовири – публична общинска собственост, чрез
изградени съоръжения за язовир „Алмалъка” в землище на с. Мътеница,
ЕККАТЕ 49624, имот № 000161 на „Корект – Джелепов” ЕООД, гр. София, жк
„Дружба” бл. 91, вх. 1, ап. 25, ЕИК 130855942, за напояване чрез изградена
капково-поливна система за период от 5 (пет) години.
МОТИВИ: Настоящото решение е прието в изпълнение на разпоредбите
на Закона за водите за издаване на разрешения за водовземане от водни
обекти,които са общинска собственост.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 16
Присъствали – 17
- “против” – 1
Гласували – 17
- “въздържали се” – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 503
Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.03. 2014 год.
Относно: точка „Петнадесета” - Докладна записка относно издаване на
разрешително за водовземане от повърхностен воден обект на ТП „Държавно
горско стопанство Хисар” гр. Хисаря - докладва инж. П. Ганева – кмет на
община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 46, ал. 1, б. „ж”,
във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „а” от Закона за водите, с поименно
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Да бъде издадено Разрешително за водовземане от води, включително
от язовири и микроязовири – публична общинска собственост, чрез
изградени съоръжения за язовир „Алмалъка” в землище на с. Мътеница,
ЕККАТЕ 49624, имот № 000161 на ТП „Държавно горско стопанство Хисар”, гр.
Хисаря, ул.”Стряма” № 2, ЕИК 2016195800186 с цел на водовземане – поливане
на семенищни и пикирани фиданки в Горски разсадник „Кошовица”,
удостоверение за регистрация № 12 / 14.02.2013 г., за период от 5 (пет) години.
МОТИВИ: Настоящото решение е прието изпълнение на разпоредбите на
Закона за водите за издаване на разрешения за водовземане от водни
обекти,които са общинска собственост.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 17
Присъствали – 17
- “против” – няма
Гласували – 17
- “въздържали се” – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 504
Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.03. 2014 год.
Относно: точка „Шестнадесета” - Докладна записка относно Внесено
Заявление вх. № 94-00-И-71 от 11.03.2014г. от Иван Михов Даргов за
одобряване на ел. трасе КЛ 20кV захранващо имот 056039 в местността
“Градините - 03” по КВС на землище Хисаря, Община Хисаря - докладва инж.
П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от
Правилника за прилагане на ЗОЗЗ, с поименно гласуване, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
Разрешава преминаването на Трасе на подземен електропровод - КЛ 20кV
и ТП захранващ имот 056039 в местността “Градините-03” по КВС на землище
Хисаря, Община Хисаря през имот № 002217- полски път , собственост на
Община Хисаря.
МОТИВИ: Необходимостта от изразяване на съгласие за преминаване на
трасето от Общинския съвет съобразно разпоредбите ППЗОЗЗ.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 17
Присъствали – 17
- “против” – няма
Гласували – 17
- “въздържали се” – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 505
Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.03. 2014 год.

Относно: точка „Седемнадесета” - Докладна записка относно отпускане
на еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета на
община Хисаря - докладва Н. Жутев – секретар на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Отпуска еднократна парична помощ в размер 200 (двеста) лв. на
Марин Неделчев Неделчев, гр. Хисаря, ул. „Вела Пеева” №21, за покриване на
част от разходите направени за лечението му - претърпени операции и закупени
консумативи.
2. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 200 (двеста) лв. на
Диана Маринова Чекендова, гр. Хисаря, ул. „Аугуста”, №16 за покриване на
разходите за храна и битови нужди. Г-жа Чекендова е безработна, без доходи в
тежко финансово и здравословно състояние.
3. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 100 (сто) лв.
Теменужка Георгиева Илиева, с. Кръстевич, ул. „8-ма”, № 3 за гледане на болно
дете.
МОТИВИ: Във връзка с положителното становище на комисията ,
назначена от Кмета на общината със Заповед РД-05-90/02.03.2012 година след
разглеждане на подадените от лицата заявления за отпускане на помощи и
предвид това, че същите отговарят 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, Общинския съвет
намира настоящото решение за целесъобразно.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 506
Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.03. 2014 год.

Относно: точка „Осемнадесета” - Докладна записка относно изпълнение
на решение № 485, взето с Протокол № 54 на заседание на Общински съвет
Хисаря – докладва В. Футеков – управител на „Хисарска гора” ЕООД
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във връзка с т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА,
връзка с чл. 147, ал. 1, ал. 2, чл. 625 от Търговския закон във връзка с чл.
10, ал. 1, т. 25 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и
упражняване правата на собственост на община Хисаря върху общинската
част от капитала на търговските дружества, с поименно гласуване,
Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема информацията за изпълнение на решение № 485, взето с
Протокол № 54 на заседание на Общинския съвет.
2. В срок до 31.03.2014 год. Управителя на „Хисарска гора” ЕООД да
подаде в Окръжен съд гр. Пловдив документите за обявяване на дружеството
в несъстоятелност.
МОТИВИ: Във връзка с приетата информация и констатираните
задължения на дружеството „Хисарска гора”-ЕООД, които са в особено големи
размери Общинския съвет намира, че обявяването на дружеството в

несъстоятелност
е
единственото
целесъобразно
невъзможността тези задължения да се обслужват.

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

решение,

предвид

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

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 507
Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.03. 2014 год.
Относно: точка „Деветнадесета” - Заявление вх. № 84/04.03.2014 год. от
В. Футеков – управител на „Хисарска гора” ЕООД – докладва В. Футеков..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 10,
ал. 1, т. 5 от Раздел IV от Наредбата на ОбС за реда за учредяване търговски
дружества и упражняване правата на собственост на община Хисар върху
общинската част от капитала на търговските дружества, с поименно
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Да бъде освободен инж. Велко Цвятков Футеков, ЕГН 6609163547 като
управител на „Хисарска гора” ЕООД след като представи доказателства, че е
подал документите за обявяване на „Хисарска гора” ЕООД в несъстоятелност в
Окръжен съд гр. Пловдив.
МОТИВИ: Депозирано заявление на Велко Цвятков Футеков до Общински
съвет –Хисаря за освобождаването му като Управител на Хисарска гора”-ЕООД.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 17
Присъствали – 17
- “против” – няма
Гласували – 17
- “въздържали се” – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 508
Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.03. 2014 год.

Относно: точка „Двадесета” - Докладна записка относно дейността на
„Хисарска гора” ЕООД - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52 от Закона за
общинската собственост, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Упълномощава Кмета на община Хисаря да сигнализира Прокуратурата
за нередностите в „Хисарска гора” ЕООД и злоупотребите от инж. Димитър
Арабаджиев – бивш управител на „Хисарска гора” ЕООД и Иван Виришапков –
старши лесовъд в дружеството. Да се уведомят частните стопани и Държавно
горско стопанство-Хисаря за нанесените щети в имотите им.
2. Приема да бъде създадено предприятие по чл. 52 от Закона за
общинската собственост за стопанисване и управление на горските територии
общинска собственост на територията на община Хисаря.
3. Задължава Кмета на община Хисаря на заседанието на 22 април 2014
год. да предложи за утвърждаване от Общинския съвет правилник и структура
на новото предприятие чл. 52 от Закона за общинската собственост за
стопанисване и управление на горските територии общинска собственост на
територията на община Хисаря.

МОТИВИ: Във връзка с констатираните множество нарушения в
дейността на „Хисарска гора”-ЕООД, натрупаните в особено големи размери
публични задължения от страна на дружеството и констатираните множество
нарушения в горските територии общинска собственост, Общински съвет
Хисаря намира решението за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 11
Присъствали – 17
Гласували – 17

- “за” – 17
- “против” – няма
- “въздържали се” – 6

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 509
Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.03. 2014 год.

Относно: точка „Двадесет и първа” - Докладна записка относно
упълномощаване Кмета на община Хисаря за подписване Запис на заповед докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Упълномощава кмета на община Хисаря инж. Пенка Йотова Ганева да
подпише Запис на заповед, като обезпечение на авансовото плащане по Договор
№ BG 161PO001- 3.1.03/2010/025 за безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, съфинансирана от
Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на
Европейската общност за проект: „Развитие на културно-историческите
атракции на територията на община Хисаря”.
МОТИВИ: Сумата по авансовото плащане по Договор № BG
161PO001- 3.1.03/2010/025 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” се изплаща след представяне от
страна на Община „Хисаря“ на обезпечение – запис на заповед, издадена от
Общината в полза на Договарящия орган и решение на Общински съвет за

одобряване на запис на заповед. Ето защо Общински съвет Хисаря намира
решението за целесъобразно.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 510
Взето с Протокол № 57 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 29.04. 2014 год.
Относно: точка „Първа”- Отчет относно състоянието на парковете в
общината, поддържане, опазване на тревната и дървесна растителност докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
Приема отчета относно състоянието на парковете в общината,
поддържане, опазване на тревната и дървесна растителност за сведение.
МОТИВИ: Общинския съвет да бъде запознат със състоянието на
парковете в общината, поддържане, опазване на тревната и дървесна
растителност, поради което счита настоящото решение за целeсъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

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

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 511
Взето с Протокол № 57 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 29.04. 2014 год.
Относно: точка „Втора” - Информация за дейността и мерки на РСПБЗН
гр. Хисаря във връзка с предстоящия летен пожароопасен период – 2014 г. докладва Н. Илиев – гл. инспектор РСПБЗН Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
Приема информацията за дейността и мерки на РСПБЗН гр. Хисаря във
връзка с предстоящия летен пожароопасен период – 2014 г.
МОТИВИ: С приемането на информацията за дейността и мерки на
РСПБЗН гр. Хисаря във връзка с предстоящия летен пожароопасен период –
2014 г. се извършва проверка и за готовността на местната РСПБЗН да реагира
при пожари, включително и в горските територии общинска собственост.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

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

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 512
Взето с Протокол № 57 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 29.04. 2014 год.

Относно: точка „Трета” - Докладна записка относно приети решения №
429/17.12.2013 г. и № 469/18.02.2014 г. относно закупуване на 2 рентгенови
дентални апарата и приемане на бюджета на община Хисаря за 2014 г. докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 9 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл.
83, ал. 2 и чл. 94, ал. 3, т. 6 от ЗПФ, с поименно гласуване, Общински съвет
гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Променя решение 469 взето с протокол № 54 на заседание на Общински
съвет гр. Хисаря, състояло се на 18.02.2014 г., както следва:
Променя т. 1.
1. Приема бюджета на Община Хисаря в размер на 7 676 549 лв. за 2014
год. както следва:
По приходите в размер на 7 676 549 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 583 859 лв.
в т. ч.:
....
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 4 092 690 лв., в т. ч.:
Създава нова т.
1.1.2.10. Придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и
капиталовите резерви с „минус” 20 000 лв. – „увеличение капитала на
„Медицински център I-Хисар” ЕООД с 20 000 лв.” Увеличението капитала

на дружеството да се използва за закупуване, лицензиране и въвеждане в
експлоатация на два ренгенови апарата за панорамни снимки .
Променя т.
1.2. По разходите в размер на 7 676 549 лв. разпределени по функции,
дейности и параграфи, съгласно Приложения № 2, 3 и 4.
Променя т.
2. Приема инвестиционната програма за 2014 г. (поименен списък по
обекти, видове разходи и източници на финансиране), съгласно приложение № 9
с направените допълнения – в ДМА нова т. 15 – Закупуване на недвижима
собственост – помещение 54 кв.м. за 60 000 лв. със средства от преходния
остатък в държавни дейности и в проектиране – т. 8 става от 10 000 лв. на 16 000
лв. от бюджета, като 6 000 лв. външни средства отпада. Заличава се р.13 от
приложение № 9.
МОТИВИ: Промяната се налага във връзка с уреждане на отношенията по
вече приетия бюджет на община Хисаря с Решение № 469, взето с Протокол №
54 /18.02.2014 година и приетата с него в т. 2 инвестиционна програма, в която в
точка 13 е заложено закупуването на два рентгенови апарата за 20 000 лева, като
сумата бъде извадена от инвестиционната програма и с нея се увеличи
приходната част на бюджета за „придобиване на дялове и акции и увеличение на
капитала и капиталови резерви“, с която да се увеличи капитала на
„Медицински Център I-Хисар“-ЕООД с 20 000 лева, представляващи нови 2000
дяла от по 10 лева всеки.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 513
Взето с Протокол № 57 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 29.04. 2014 год.
Относно: точка „Четвърта” - Докладна записка относно определяне
общински съветници за участие н екипа на Общината по разработването на
Общински план за развитие за периода 2014-2020 год. - докладва Н. Жутев –
секретар на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
Определя следните общински съветници за участие в работния екип на
Общината по разработването на Общински план за развитие за периода 20142020 год.: Пенчо Шапков, Георги Камбурски, инж. Бойко Гавраилов, Боянка
Иванова и Вяра Зафирова.
МОТИВИ: Настоящият проект допринася за реализация на целите и
приоритетите на община Хисаря, заложени в Общинския план за развитие за
периода 2014-2020 г., поради което изпълнението на изискването на проекта за
включване на общински съветници в работния екип е целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 17
Присъствали – 17
- “против” – няма
Гласували – 17
- “въздържали се” – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 514
Взето с Протокол № 57 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 29.04. 2014 год.

Относно: точка „Пета” - Докладна записка относно учредяване на право
на ползване върху имот № 057165 – пасище, мера в землището на гр. Хисаря, за
разполагане на пчелин - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.7, ал. 2 и чл. 36, ал.
6 от ЗОС във връзка с чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството, с поименно
гласуване, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие да се учреди за срок от 10 години възмездно право на
ползване на Петко Цончев Иванов, живущ в гр. Хисаря, ул. “Антон Билкин” №
67, върху имот № 057165 – пасище, мера - публична общинска собственост
съгласно АОС № 163 от 24.02.2014 г., с площ 6.847 дка, намиращ се в
местността „ГРАДИНИТЕ - 03”, в землището на гр. Хисаря, общ. Хисаря, за
разполагане на пчелин, състоящ се от 24 бр. пчелни семейства.
2. Определя цена на правото на ползване в размер на 170 лв. за една
година, която да се актуализира ежегодно съобразно годишната инфлация.
3. Възлага на Кмета на община Хисаря да сключи договор за право на
ползване.
МОТИВИ: С оглед проявения интерес към имота за разполагане на
постоянен пчелин и задоволяване нуждите на регистрирания собственик на не

по-малко от 24 броя пчелни семейства съгласно Закона за пчеларството,
общинския съвет намира настоящото решение за целесъобразно.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 515
Взето с Протокол № 57 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 29.04. 2014 год.
Относно: точка „Шеста” - Докладна записка относно заявление от
Станислав Стоянов Атанасов роден на 01.07.2066 год. чрез майката и законна
представителка Невена Стефанова Атанасова гр. Хисаря, ул. „Кольо
Слевчевски” № 7 - докладва Н. Жутев – секретар на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО във
връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 и ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и
осигурителния стаж, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Дава съгласието си да бъде отпусната персонална пенсия на Станислав
Стоянов Атанасов гр. Хисаря, ул. „Кольо Слевчевски” № 7 и предлага на
Министъра на труда и социалната политика да внесе предложение в
Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия.
МОТИВИ: Станислав Стоянов Атанасов е дете без право на наследствена
пенсия по смисъла на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж, поради което Общински съвет-Хисаря намира настоящото решение за
целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 17
Присъствали – 17
- “против” – няма
Гласували – 17
- “въздържали се” – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 516
Взето с Протокол № 57 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 29.04. 2014 год.
Относно: точка „Седма” - Докладна записка относно отпускане на
еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета на
община Хисаря - докладва Н. Жутев – секретар на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И:
Отпуска еднократна парична помощ в размер 200 (двеста) лв. на Янка
Христева Казиска, с. Старосел, общ. Хисаря, за покриване на част от разходите
направени за лечението й – проведена оперативна интервенция на тазобедрена
става.
МОТИВИ: Във връзка с положителното становище на комисията,
назначена от Кмета на общината със Заповед РД-05-90/02.03.2012 година след
разглеждане на подадено 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, Общинския съвет
намира настоящето решение за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 17
Присъствали – 17
- “против” – няма
Гласували – 17
- “въздържали се” – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 517
Взето с Протокол № 57 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 29.04. 2014 год.

Относно: точка „Осма” - Продажба на имот 188013, землище Хисаря,
местност „Урвищата-04”, с начин на трайно ползване – нива, VІІІ категория, с
площ от 7.886 декара - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.7, ал. 3, чл. 8, ал. 1,
ал. 2, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост
във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 1 от Наредбата за
придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество в община
Хисаря, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и
разпореждане с общинската собственост за 2014 година, като в Раздел ІІ.
Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в
капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за
публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия; точка ІІ.2.
Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
продажба, подточка ІІ.2.2.Земеделски земи, включва:
1.1. Имот 188013, землище Хисаря, местност „Урвищата-04”, с начин на
трайно ползване – нива, VІІІ категория, с площ от 7.886 декара
2. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на имот 188013,
землище Хисаря, местност „Урвищата-04”, с начин на трайно ползване – нива,

VІІІ категория, с площ от 7.886 декара – частна общинска собственост, съгласно
АОС № 715/16.04.2014 г.
3. Приема и утвърждава начална тръжна цена на имота по точка 2,
справедливата
пазарна
стойност,
съгласно
представения
от
“ПЛОВДИВИНВЕСТ-21” АД доклад - 6 310.00 /шест хиляди триста и десет/
лева без ДДС.
4. Възлага на Кмета на община Хисаря да проведе публичните явни
търгове и сключи договорите за продажба.
МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен
интерес за закупуване на имота от страна на купувач и с цел осигуряване на
приходи за общинския бюджет за обезпечаване финансирането на голяма част от
общинските дейности, което налага и актуализация на Годишната програма на
община Хисаря за управление и разпореждане на с имотите общинска
собственост съгласно чл. 8, ал. 9 от ЗОС.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 518
Взето с Протокол № 57 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 29.04. 2014 год.

Относно: точка „Девета” - Докладна записка относно продажба на
земеделски земи в землищата на с. Беловица, с. Красново и с. Старо Железаре докладва: инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, чл. 8, ал.
1, ал. 2, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост
във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 1 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество в община Хисаря, с
поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и
разпореждане с общинската собственост за 2014 година, като в Раздел ІІ.
Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в
капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за
публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия; точка ІІ.2.
Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
продажба, подточка ІІ.2.2.Земеделски земи, включва:

№ землище

имот № нтп

Площ кат.
дка.

местност

АОС

1. Беловица

053025 нива

2. Беловица

061058 нива

55.750 ІІ,VІІІ Айбилюк

709/31.04.2014

3. Беловица

061046 нива

13.817 V

Айбилюк

710/31.04.2014

4. Беловица

066206 нива

10.570 V,VІ

Кенляка

711/31.04.2014

5 Беловица

066249 нива

95.598 V,VІ

Кенляка

712/31.04.2014

93.079 V

Влачището

713/31.04.2014

6 СтароЖелезаре 134001 нива

1.006 V

Коритищата 696/24.02.2014

7 Красново

157074 нива

4.151 V

Селски
ливади

714/08.04.2014

8 Красново

125032 нива

1.182 VІ

Поленака

532/22.05.2013

9 Красново

121062 нива

1.991 V

Сливака

351/09.07.2012

10 Красново

159002 нива

2.787 V

Сатиица

352/09.07.2012

3. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на имотите по
точка 1
2. Приема и утвърждава за начални тръжни цени на имотите по точка 1,
справедливи пазарни стойности, съгласно представените от
“ПЛОВДИВИНВЕСТ-21” АД доклади, както следва / цените са без ДДС/:
№ землище

имот
№

нтп

площ
дка.

кат.

местност

Пазарна
цена
в лева

1. Беловица

053025 нива

2. Беловица

061058 нива 55.750 ІІ,VІІІ Айбилюк

3. Беловица

061046 нива 13.817 V

Айбилюк

5 800.00

4 Беловица

066206 нива 10.570 V,VІ

Кенляка

4 230.00

5 Беловица

066249 нива 95.598 V,VІ

Кенляка

38 240.00

6 СтароЖелезаре 134001 нива 93.079 V

Влачището

41 880.00

7 Красново

157074 нива

4.151 V

Селски
ливади

8 Красново

125032 нива

1.182 VІ

Поленака

590.00

9 Красново

121062 нива

1.991 V

Сливака

820.00

10 Красново

159002 нива

2.787 V

Сатиица

1 140.00

1.006 V

Коритищата

460.00
33 450.00

2 000.00

4. Възлага на Кмета на община Хисаря да проведе публичните явни
търгове и сключи договорите за продажба.
МОТИВИ: Мотивите за предложените продажби са, че имотите не са
отдавани под наем поради липсата на интерес.Същевременно има интерес за
закупуването им от страна на купувачи и с цел осигуряване на приходи за
общинския бюджет за обезпечаване финансирането на голяма част от
общинските дейности, което налага и актуализация на Годишната програма на
община Хисаря за управление и разпореждане на с имотите общинска
собственост съгласно чл. 8, ал. 9 от ЗОС.

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

- “за” – 16
- “против” – няма
- “въздържали се” – 1

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 519
Взето с Протокол № 57 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 29.04. 2014 год.

Относно: точка „Десета” - Докладна записка относно приемане и
утвърждаване начални тръжни цени за продажба на общински имоти, включени
в ГП за 2014 година - докладва: инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3,чл. 8, ал. 1,
ал. 2, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 1 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество в община Хисаря, с
поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на :
1.1. УПИ ІV-124,125,129, квартал 7, съответстващ на УПИ № 472 по КП на
с. Ново Железаре, одобрен със заповед № РД-05-691/04.11.2013г. и РП одобрен
със заповед № РД-05-568/11.09.2013г. с площ от 1 131 кв.м. и застроени в него:

сграда с площ от 150 кв.м. и сграда с площ от 90 кв.м. частна общинска
собственост, съгласно АОС № 673/17.01.2014г.
1.2. УПИ ХІІІ-2514 кв.27 по КРП на гр. Хисаря, квартал Веригово, с площ
от 420 кв.м. частна общинска собственост съгласно АОС № 21/23.01.2006г.
2. Приема и утвърждава за начални тръжни цени на имотите по точка 1,
справедливите пазарни стойности определени от “ПЛОВДИВИНВЕСТ-21” АД
гр. Пловдив, с включен ДДС, както следва :
2.1. За УПИ ІV-124,125,129, квартал 7, съответстващ на УПИ № 472 по КП
на с. Ново Железаре, одобрен със заповед № РД-05-691/04.11.2013г. и РП
одобрен със заповед № РД-05-568/11.09.2013г. с площ от 1 131 кв.м. и застроени
в него: сграда с площ от 150 кв.м. и сграда с площ от 90 кв.м. - 8 964.00 (осем
хиляди деветстотин шестдесет и четири) лева.
2.2. За УПИ ХІІІ- 2514 кв.27 по КРП на гр. Хисаря, квартал Веригово, с
площ от 420 кв.м. - 11 340.00 (единадесет хиляди триста и четиридесет)
лева.
3. Възлага на Кмета на община Хисаря да организира и проведе
публичните явни търгове и сключи договорите договорите за продажба.
МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен
интерес за закупуване на имотите от страна на купувачи и с цел осигуряване на
приходи за общинския бюджет за обезпечаване финансирането на голяма част от
общинските дейности.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 520
Взето с Протокол № 57 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 29.04. 2014 год.

Относно: точка „Единадесета” - Докладна записка относно приемане и
утвърждаване начални тръжни цени за продажба на общински имоти –
земеделски земи, включени в ГП за 2014 година - докладва: инж. П. Ганева –
кмет на община Хисаря

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, чл. 8, ал.
1, ал. 2, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 1 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество в община Хисаря, с
поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1.Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на :
№

землище

имот №

нтп

площ
дка.

кат.

местност

АОС

1.

Хисаря

000 471

храсти

1.461

VІІ

Калдаръма 03

678/31.01.20
14

2.

Михилци

173 047

нива

3.249

Х

Лютов аир

677/30.01.20
14

3.

Михилци

230 020

нива

6.892

ІV

Дерезлий

676/30.01.20
14

4.

Беловица

066 022

нива

4.215

V

Кенляка

695/07.02.20
14

5

Беловица

066 023

нива

3.560

V

Кенляка

694/07.02.20
14

6

Беловица

066 039

нива

3.490

V

Кенляка

693/07.02.20
14

7

Беловица

066 052

нива

4.852

V

Кенляка

692/07.02.20
14

8

Беловица

066 054

нива

2.646

V

Кенляка

691/07.02.20
14

9

Беловица

066 087

нива

9.660

V

Кенляка

690/07.02.20
14

10

Беловица

066 108

нива

10.066

V

Кенляка

689/06.02.20
14

11

Беловица

066 170

нива

3.026

VІ

Кенляка

688/06.02.20
14

12

Беловица

066 192

нива

11.005

VІ

Кенляка

687/06.02.20
14

13

Беловица

040 065

нива

5.820

VІ

Сеймен дол

686/06.02.20
14

14

Беловица

030 002

нива

3.838

ІV

Червенаков
кър

685/06.02.20
14

15

Беловица

030 083

нива

3.600

ІV

Червенаков
кър

684/06.02.20
14

16

Беловица

030 122

нива

3.543

ІV

Червенаков
кър

683/06.02.20
14

17

Беловица

030 019

нива

7.477

ІV

Червенаков
кър

682/06.02.20
14

18

Беловица

030 131

нива

10.597

ІV

Червенаков
кър

681/06.02.20
14

19

Беловица

022 145

нива

0.977

V

Друма

680/31.01.20
14

20

Беловица

037 093

нива

3.467

VІ

Читашки гроб

679/31.01.20
14

21

Черничево

190 321

нива

2.004

ІV

Гарата

675/30.01.20
14

22

Старосел

214 046

из.тр.н

0.203

VІІІ

Брантий

674/30.01.20
14

2.Приема и утвърждава за начални тръжни цени на имотите по точка 1,
справедливите пазарни стойности, съгласно представените от
“ПЛОВДИВИНВЕСТ-21” АД доклади, както следва / цените са без ДДС/:
№

землище

имот №

нтп

Площ
дка.

кат
.

местност

Пазарна
цена
в лева

1.

Хисаря

000 471

храсти

1.461

VІІ

Калдаръма 03

2.

Михилци

173 047

нива

3.249

Х

Лютов аир

1 755.00

3.

Михилци

230 020

нива

6.892

ІV

Дерезлий

4 000.00

4

Беловица

066 022

нива

4.215

V

Кенляка

1 770.00

5

Беловица

066 023

нива

3.560

V

Кенляка

1 495.00

6

Беловица

066 039

нива

3.490

V

Кенляка

1 465.00

7

Беловица

066 052

нива

4.852

V

Кенляка

2 135.00

8

Беловица

066 054

нива

2.646

V

Кенляка

1 165.00

9

Беловица

066 087

нива

9.660

V

Кенляка

4 057.00

10

Беловица

066 108

нива

10.066

V

Кенляка

4 230.00

11

Беловица

066 170

нива

3.026

VІ

Кенляка

1 090.00

12

Беловица

066 192

нива

11.005

VІ

Кенляка

3 960.00

13

Беловица

040 065

нива

5.820

VІ

Сеймен дол

2 330.00

14

Беловица

030 002

нива

3.838

ІV

Червенаков кър

2 150.00

15

Беловица

030 083

нива

3.600

ІV

Червенаков кър

2 020.00

16

Беловица

030 122

нива

3.543

ІV

Червенаков кър

1 980.00

17

Беловица

030 019

нива

7.477

ІV

Червенаков кър

4 190.00

580.00

18

Беловица

030 131

нива

10.597

ІV

Червенаков кър

19

Беловица

022 145

нива

0.977

V

Друма

20

Беловица

037 093

нива

3.467

VІ

Читашки гроб

1 460.00

21

Черничево

190 321

нива

2.004

ІV

Гарата

2 000.00

22

Старосел

214 046

из.тр.н

0.203

VІІІ Брантий

5 930.00
470.00

70.00

3. Възлага на Кмета на община Хисаря да проведе публичните явни
търгове и сключи договорите за продажба.
МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че имотите не са
ползвани две и повече години, както и с цел осигуряване на приходи за
общинския бюджет за обезпечаване финансирането на част от общинските
дейности в съответното населено място. Ето защо Общински съвет Хисаря
намира решението за целесъобразно.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 521
Взето с Протокол № 57 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 29.04. 2014 год.

Относно: точка „Дванадесета” - Докладна записка относно заявление вх.
№ 26-00-69 от 31.01.2014г. от “СИЕНИТ ИНВЕСТ” ООД за произнасяне по
допускане, проучване и проектиране за изменение на ПУП, на основание член
124а от ЗУТ за ПИ № 140070, местност „Пловдивски път-03”, землище Хисаря докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124а., ал. 1 от
ЗУТ, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране
по член 125 от ЗУТ, във връзка с Заявление вх. № 26-00-69 от 31.01.2014 г. от
“СИЕНИТ ИНВЕСТ” ООД за произнасяне по допускане, проучване и

проектиране за изменение на ПУП, за ПИ № 140070, местност “Пловдивски
път-03”, землище Хисаря в “Жилищно застрояване”.
2. На основание чл. 124а, ал. 1, изречение второ от ЗУТ разрешава на
“СИЕНИТ ИНВЕСТ” ООД за изработи проект за ПУП за ПИ 140070,
местност “Пловдивси път-03”, землище Хисаря за Жилищно застрояване с
плътност на застрояване до 50%.

МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения и
необходимостта от промяна предназначението на посочените имоти Общински
съвет намира решението за целесъобразно.

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

- “за” – 9
- “против” – 2
- “въздържали се” – 6

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 522
Взето с Протокол № 57 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 29.04. 2014 год.
Относно: точка „Тринадесета” - Докладна записка относно Заявление вх.
№ 26-00-196 от 18.03.2014г. от „СПА РИЗОРТ” ЕООД за произнасяне по
допускане, проучване и проектиране за изменение на ПУП, на основание член
124а от ЗУТ за ПИ № 139457, местност „Пловдивски път-03”, землище Хисаря докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124а., ал. 1 от
ЗУТ, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране
по член 125 от ЗУТ, във връзка с Заявление вх. № 26-00-196 от 18.03.2014 г.
от “СПА РИЗОРТ” ЕООД за произнасяне по допускане, проучване и
проектиране за изменение на ПУП, за ПИ № 139457, местност “Пловдивски
път-03” , землище Хисаря в “Жилищно застрояване”.
2. На основание чл.124а, ал. 1, изречение второ от ЗУТ разрешава на
“СПА РИЗОРТ” ЕООД за изработи проект за ПУП за ПИ 139457, местност
“Пловдивси път-03”, землище Хисаря за Жилищно застрояване.

МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения и
необходимостта от промяна предназначението на посочените имоти Общински
съвет намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 15
Присъствали – 17
- “против” – няма
Гласували – 17
- “въздържали се” – 2
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 523
Взето с Протокол № 57 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 29.04. 2014 год.

Относно: точка „Четиринадесета” - Писмо изх. № РД-05-674А/13.11.2013
г. от Общинска служба по земеделие-Хисаря относно възстановяване право на
собственост върху земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ на н-ци на Щерьо Пеев Ников докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ в
съответствие с разпоредбите на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСППЗЗ, (ДВ
бр. 62/2010 год.), след установяване на границите на земеделския имот, за който
е издадено решение на Общинска служба по земеделие-Хисаря за признаване
правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими
стари реални граници със скица, издадена от ОС „Земеделие”-Хисаря, с
поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря

Р Е Ш И :
Предоставя част от имот № 117127 с площ 16,000 дка, в местността
„Среща” в землището на с. Кръстевич за възстановяване правото на собственост
на наследниците на Щерьо Пеев Ников.
МОТИВИ: За приключване на производствата и обезщетяване със
земеделски земи от общинския поземлен фонд Общинските съвети предоставят
земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от условия, посочени в §
27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, (ДВ бр. 62/2010 год.), в случая
установяване на границите на земеделския имот, за който има издадено
решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на
възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари
реални граници.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 524
Взето с Протокол № 57 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 29.04. 2014 год.

Относно: точка „Петнадесета” - Писмо изх. № РД-05-213/24.03.2014 г. от
Общинска служба по земеделие-Хисаря относно възстановяване право на
собственост върху земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ на н-ци на Стоян Христев
Мокрев - докладва: инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ
в съответствие с разпоредбите на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСППЗЗ,
(ДВ бр. 62/2010 год.), след установяване на границите на земеделския имот,
за който е издадено решение на Общинска служба по земеделие-Хисаря за
признаване правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или
възстановими стари реални граници със скица, издадена от ОС „Земеделие”Хисаря, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :

1. Предоставя имот № 076577 с площ 0,373 дка, в местността „Исаците-03”
в землището на гр. Хисаря за възстановяване правото на собственост на
наследниците на Стоян Христев Мокрев.
2. Предоставя имот № 076572 с площ 0,295 дка, в местността „Исаците-03”
в землището на гр. Хисаря за възстановяване правото на собственост на
наследниците на Стоян Христев Мокрев.
МОТИВИ: За приключване на производствата и обезщетяване със
земеделски земи от общинския поземлен фонд Общинските съвети предоставят
земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от условия, посочени в §
27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, (ДВ бр. 62/2010 год.), в случая
установяване на границите на земеделския имот, за който има издадено
решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на
възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари
реални граници.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 525
Взето с Протокол № 57 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 29.04. 2014 год.

Относно: точка „Шестнадесета” - Писмо изх. № РД-05-116А/12.02.2014 г.
от Общинска служба по земеделие-Хисаря относно възстановяване право на
собственост върху земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ на н-ци на Иван Стоянов
Костов - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ
в съответствие с разпоредбите на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСППЗЗ,
(ДВ бр. 62/2010 год.), след установяване на границите на земеделския имот,
за който е издадено решение на Общинска служба по земеделие-Хисаря за
признаване правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или
възстановими стари реални граници със скица, издадена от ОС „Земеделие”Хисаря, със 17 поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :

Предоставя част от имот № 113003 с площ 15,000 дка, в местността
„Инжеолу” в землището на с. Кръстевич за възстановяване правото на
собственост на наследниците на Иван Стоянов Костов съгласно извършеното
геодезическо заснемане.
МОТИВИ: За приключване на производствата и обезщетяване със
земеделски земи от общинския поземлен фонд Общинските съвети предоставят
земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от условия, посочени в §
27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, (ДВ бр. 62/2010 год.), в случая
установяване на границите на земеделския имот, за който има издадено
решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на
възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари
реални граници.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 526
Взето с Протокол № 57 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 29.04. 2014 год.

Относно: точка „Седемнадесета” - Писмо изх. № РД-05-282/17.04.2014 г.
от Общинска служба по земеделие-Хисаря относно възстановяване право на
собственост върху земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ на н-ци на Петър Неделчев
Бадов - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ
в съответствие с разпоредбите на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСППЗЗ,
(ДВ бр. 62/2010 год.), след установяване на границите на земеделския имот,
за който е издадено решение на Общинска служба по земеделие-Хисаря за
признаване правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или
възстановими стари реални граници със скица, издадена от ОС „Земеделие”Хисаря, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :

1. Предоставя имот № 169025 с площ 1,551 дка, в местността „Гръстеница04” в землището на гр. Хисаря за възстановяване правото на собственост на
наследниците на Петър Неделчев Бадов.
2. Предоставя имот № 000537 с площ 2,606 дка, в местността „Гръстеница04” в землището на гр. Хисаря за възстановяване правото на собственост на
наследниците на Петър Неделчев Бадов.
3. Предоставя имот № 003571 с площ 2,054 дка в землището на гр. Хисаря
за възстановяване правото на собственост на наследниците на Петър Неделчев
Бадов.
МОТИВИ: За приключване на производствата и обезщетяване със
земеделски земи от общинския поземлен фонд Общинските съвети предоставят
земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от условия, посочени в §
27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, (ДВ бр. 62/2010 год.), в случая
установяване на границите на земеделския имот, за който има издадено
решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на
възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари
реални граници.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 527
Взето с Протокол № 57 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 29.04. 2014 год.
Относно: точка „Осемнадесета” - Докладна записка относно допълнение
на Годишен план за паша за стопанската 2014 г. за землищата на Община
Хисаря; съгласие за предоставяне на мери и пасища предоставени като
допълнителна справка от Общинска служба по земеделие - Хисаря за
индивидуално ползване - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.25, ал.1, чл.
37о и чл. 37п от ЗСПЗЗ и чл. 8, ал. 4 от ЗОС, при спазване изискванията на
чл. 37и – чл. 37о от ЗСПЗЗ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема допълнението към Годишен план за паша за 2014 г. за
землищата на с. Михилци, с. Ново Железаре, с. Паничери, с. Старосел и с.
Черничево, община Хисаря.
2. Дава съгласие да се проведат публични явни търгове за отдаване под
наем за срок от 5 години на общински мери и пасища съгласно Приложения
№№ 1, 2, 3 и 4 при начална тръжна цена от 7 лв./ дка.
3. Право на участие в първия търг имат само земеделските стопани,
отглеждащи пасищни животни в съответното землище, в което е регистриран
животновъдният обект съгласно Приложения №№ 1, 2, 3 и 4.

4. Право на участие във втория търг при наличието на останали свободни
имоти по Приложения №№ 1, 2, 3 и 4, ще имат земеделски стопани –
животновъди, които имат животновъден обект регистриран на територията на
община Хисаря.
5. Задължава ползвателите и наемателите да поддържат мерите и
пасищата в добро земеделско и екологично състояние, при спазване на следните
правила:
-да не променят предназначението на предоставените им имоти;
-да почистват мерите и пасищата от храсти, камъни и друга нежелана
растителност като провеждат борба с агресивните и устойчиви растителни
видове /къпини, папрати и др./;
-да не използват земите за не земеделски нужди;
-да не ги разорават;
-да не допускат замърсяване на имотите с битови, строителни,
производствени, опасни и други отпадъци;
-забранява се изгарянето на растителни остатъци в мерите и пасищата;
-да не се изграждат временни постройки;
-забранява се наторяването с изкуствени торове и използването на отпадни
води;
-да осигурят свободно преминаване през имотите на всички земеделски
стопани – животновъди и да не поставят ограждения;
-при необходимост от трасиране на имотите, същото да става за сметка на
ползвателите;
-на основание чл. 139, ал. 1, т. 8 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност, се забранява използването на общинските пасища и водопои от
неидентифицирани животни и такива, които не са обхванати от държавната
профилактична програма.
6. Събраните такси от предоставянето на общинските мери и пасища –
публична общинска собственост, да се използват за мероприятия по поддържане
на отдадените площи съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ.
7. Отменя т. 5 от Решение № 487, взето с Протокол № 55 от 25.02.2014 г.
МОТИВИ: С оглед предоставянето на мерите и пасищата – публична
общинска собственост за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на
земеделските производители под наем на земеделските стопани – животновъди
и/или техните сдружения, регистрирани като юридически лица за общо и за
индивидуално ползване и за общо ползване от земеделските стопани,
отглеждащи пасищни животни на територията на община Хисаря, Общинския
съвет намира настоящото решение за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

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

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 528
Взето с Протокол № 57 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 29.04. 2014 год.

Относно: точка „Деветнадесета” - Докладна записка относно служебно
искане на основание член 124а от ЗУТ, за произнасяне по допускане, проучване
и проектиране за изменение на ПУП-ПР, за възстановяване на улица с о.т. 26-2524 по плана на гр. Хисаря, одобрен със Заповед № 516/1971г., заличена със
Заповед № 286 от 03.06.197 2г. - докладва: инж. П. Ганева – кмет на община
Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 70, ал. 3, чл.
124а., ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. На основание член 70, ал. 3 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание
за проектиране по член 125 от ЗУТ, във връзка с служебно искане от Кмета
на Община Хисаря за произнасяне по допускане, проучване и проектиране за
изменение на ПУП-ПР за възстановяване на улица с о.т. 26-25-24 по плана на гр.

Хисаря, одобрен със Заповед № 516/1971 г., заличена със Заповед № 286 от
03.06.1972 г. на ОНС Пловдив.
2. На основание чл. 124а, ал. 1, от ЗУТ разрешава на Кмета на Общината
да изработи проект за ПУП-ПР, за възстановяване на улица с о.т. 26-25-24 по
плана на гр. Хисаря, одобрен със Заповед № 516/1971 г., заличена със Заповед №
286 от 03.06.1972 г. на ОНС Пловдив.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на интегриран проект за подобряване
на водния сектор на град Хисаря Общинския съвет намира настоящото решение
за целесъобразно.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 529
Взето с Протокол № 57 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 29.04. 2014 год.
Относно: точка „Двадесета” - Докладна записка относно изготвяне
задание за Общ устройствен план на община Хисаря - докладва инж. П. Ганева –
кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 70, ал. 3, чл.
124а., ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Упълномощава Кмета на община Хисаря да предприеме необходимите
процедури по изготвяне на задание за Общ устройствен план на община Хисаря
във връзка с чл. 124 и чл. 125 от Закона за устройство на територията.
МОТИВИ: С оглед използването на възможността за финансово
подпомагане при изработването на Общ устройствен план на община Хисаря
Общинския съвет намира настоящото решение за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17
ПРОТОКОЛИРАЛ,

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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
№ 530
Взето с Протокол № 57 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 29.04. 2014 год.

Относно: точка „Двадесет и първа” - Докладна записка относно внесено
Заявление вх. № 94-00-А-80 от 28.04.2014г. от Ана Иванова Тонева за
одобряване на ел. Трасе КЛ 20 кV захранващо имот 23034 в местността
„Гробищата - 02” по КВС на землище Хисаря, Община Хисаря; за одобряване на
външен водопровод и канализация за ПИ № 23034, местност “Гробищата - 02”
по КВС на землище Хисаря, Община Хисаря - докладва инж. П. Ганева – кмет на
община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 3 от
Правилника за прилагане на ЗОЗЗ, с поименно гласуване, Общински съвет
гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Разрешава преминаването на Трасе на електропровод - КЛ 20кV през
имоти
№ 1507 - пасище /собственост на Община Хисаря/ и № 1508 - за
селскостопански, горски, ведомствен път /собственост на Община Хисаря/,
захранващо имот 23034 в местността “Гробищата - 02” по КВС на землище
Хисаря, Община Хисаря.

2. Разрешава преминаването на Трасе на водопровод и канализация,
захранващи имот № 23034, местност “Гробищата - 02” по КВС на землище
Хисаря, Община Хисаря през имоти: № 1508 - за селскостопански, горски,
ведомствен път /собственост на Община Хисаря/ по КВС на з-ще Хисаря и по
улица с о.т. 48-47 по КРП на кв. Момина баня, гр. Хисаря от 1957 г.
МОТИВИ: Необходимостта от изразяване на съгласие за преминаване на
трасетата от Общинския съвет съобразно разпоредбите ППЗОЗЗ.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

