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
№ 559
Взето срещу подпис с Протокол № 61 на заседание на Общински съвет
гр. Хисаря, Пловдивска област на 09.07. 2014 год.
Относно: точка „Първа” – Докладна записка относно състояние на
сметосъбирачната техника и разрешаване за стартиране на процедура за
закупуване на употребявана сметосъбирачна машина - докладва инж. П. Ганева
– кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6-предложение трето във връзка с т. 23
от ЗМСМА и чл. 34, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и взаимдействието му с
Общинско администрация, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Дава съгласие на ръководството на Община Хисаря да открие процедура
по възлагане на обществена поръчка за избор на доставчик на един брой
употребяван сметосъбирачен автомобил с предвидени средства в бюджета на
Община Хисаря за 2014 г.
Общ брой общински съветници – 17
Подписали – 14
Гласували – 14

- “за” – 14
- “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
№ 560
Взето с Протокол № 62 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 22.07. 2014 год.

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно информация за
изпълнението на Бюджет 2014 г. към 30.06.2014 г. - докладва инж. П. Ганева –
кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 и ал. 3,
чл. 125, ал. 4, чл. 137 ал. 2 от ЗПФ и чл. 42 ал. 4 и чл. 54, ал. 2 от Наредбата
за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение
и отчитане на общинския бюджет на община Хисаря, с поименно
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема информацията за изпълнение на бюджета на Община Хисаря
към 30.06.2014 г.
2. Приема информация за изпълнението на сметките за средства от
Европейския съюз (СЕС), съгласно Приложение № 5.
3. Приема актуализираните промени на плана на бюджета на Община
Хисаря към 30.06.2014 г., съгласно Приложения № 1, 2, 3 и 4.
4. Приема информация за изпълнението на инвестиционната програма на
общината към 30.06.2014 г., съгласно приложение № 6.
5. Извършва промяна на инвестиционната програма на общината за 2014
г., съгласно Приложение № 7.

6. Извършва промяна на бюджета на общината за 2014 г., съгласно
Приложение № 8.
МОТИВИ: С оглед контрола върху осигуряването и финансирането на
публични блага и услуги, преразпределението и трансферирането на средства в
общинския бюджет и в изпълнение на законовите разпоредби по изпълнението
и неговото отчитане, Общинския съвет намира решението за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували – 14

- “за” – 14
- “против” – няма
- “въздържали се” – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Асен Сурчев/

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
№ 561
Взето с Протокол № 62 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 22.07. 2014 год.

Относно: точка „Втора” - Докладна записка относно отчет за
разходваните средства за командировки на Кмета на Община Хисаря към
30.06.2014 г. - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната, с поименно гласуване,
Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема отчета за разходваните средства за командировки в страната
на Кмета на Община Хисаря за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г., както
следва:
м.януари
.. 0.. лв.
м.февруари
.. 0.. лв.
м.март
.. 0.. лв.
м.април
.. 0.. лв.
м.май
.. 0.. лв.
м.юни
.. 0.. лв.
Всичко:
0 лв.
2. Приема отчета за разходваните средства за командировки в чужбина
на Кмета на Община Хисаря за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г., както
следва:

м.януари
м.февруари
м.март
м.април
м.май
м.юни
Всичко:

.0.. лв.
.0... лв.
.0....лв.
.0... лв
.0... лв.
.0... лв.
.......0... лв.

МОТИВИ: С оглед упражняването на контрол върху извършените от
Кмета на общината разходи за командировки към от 01.01.2014 год. до
30.06.2014 година и в изпълнение на нормативните изисквания.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували – 14

- “за” – 14
- “против” – няма
- “въздържали се” – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Асен Сурчев/

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
№ 562
Взето с Протокол № 62 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 22.07. 2014 год.

Относно: точка „Трета” - Докладна записка относно актуализация на
списъка с пътуващите служители от местоживеенето до местоработата в
община Хисаря през 2014 г. - докладва инж. П. Ганева – кмет на община
Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, разпоредбите на
ЗДБРБ за 2014 г. 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
община Хисаря, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Допълва списъка, приет с Решение № 469/18.02.2014 г. на пътуващите
служители, които имат право на транспортни разходи от местоживеенето до
местоработата и обратно през 2014 г., както следва:
V. Поделение „ЧОСР”
т. 2 (нова) Лазар Писков – Главен счетоводител на поделение „ЧОСР” – от
с.Михилци до гр.Хисаря и обратно.

МОТИВИ: С оглед покриване на разходите на пътуващите сужители от
местоживеенето им до местоработата и обратно Общински съвет-Хисаря,
намира решението за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували – 14

- “за” – 14
- “против” – няма
- “въздържали се” – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Асен Сурчев/

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
№ 563
Взето с Протокол № 62 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 22.07. 2014 год.
Относно: точка „Четвърта” - Докладна записка относно разкриване на
дейност „Паркиране” в общината - докладва: инж. П. Ганева – кмет на община
Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Разкрива дейност „Паркиране” в Поделение „ЧОСР” на общината.
2. Възлага на Кмета на общината да утвърди правилник за организиране
и изпълнение на дейността.
3. Определя численост на персонала за дейността, съгласно направеното
предложение за промяна от общинските съветници В. Зафирова и Ат.
Куковски – 6 щата и изменя числеността на персонала, приета с Приложение
№ 10 на Решение № 469/18.02.2014 г. за приемане на бюджета на община
Хисаря за 2014 г. и, както следва:
Дейност
2013г. 01.01. Настоящо Разходи
2014г. решение
за
м.юли
заплати
2014г
2014 г.
Местни дейности
Дейност 622
34
34
28
180 000
“Озеленяване”

Дейност 831 „Управление,
контрол и регулиране на
дейностите по транспорта
и пътищата”

0

0

6

21 600

4. Определя средна брутна работна в размер на 450 лв.
5. Завишава бюджета на общината за 2014 г. с 50 000 лв. в частта за
местни приходи и разходи и определя бюджет на дейност 831„Управление,
контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” до края на
2014 г., както следва:
§ 01-01 Заплати на перс по тр. правоотношения 21 600
§ 02-09 Др.плащания и възнаграждения
500
§ 05-51 Осиг.вноски от работодателя
2 800
§ 05-60 ЗОВ от работодателя
1 100
§ 05-82 ДЗПО
600
§ 10-13 Работно облекло
3 600
§ 10-15 Материали
17 000
§ 10-20 Разходи за външни услуги
600
§ 10-91 СБКО
650
§ 10-98 Други разходи
1 550
ОБЩО РАЗХОДИ:
50 000
МОТИВИ: С оглед повишаване на приходите в общинския бюджет с
цел поддръжка на общинската пътна инфраструктура-улична мрежа, тротоари,
пътна маркировка, пътни знаци и едновременно с това оптимизиране на
разходите за общинските дейности, Общински съвет намира настоящото
решение за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували – 14

- “за” – 11
- “против” – няма
- “въздържали се” – 3

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Асен Сурчев/

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
№ 564
Взето с Протокол № 62 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 22.07. 2014 год.
Относно: точка „Пета” - Докладна записка относно определяне размера
на режийните разходи за приготвяне на храната за Дневен център за стари хора
с. Старосел - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Цената за 1 брой хранене на ползвател на услугата в ДЦСХ с. Старосел
да се определя като сбор от стойността на хранителните продукти вложени в
нея и размера на режийните разноски;
2. Определя размер на режийните разноски за приготвянето на 1 порция
храна в размер на 0,75 лв.;
3. Размера на хранителните продукти да се определят и заплащат от
потребителите съгласно калкулационна ведомост;
МОТИВИ: С оглед покриване на действителните разходи по тази
дейност, Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 14
Присъствали – 14
- “против” – няма
Гласували – 14
- “въздържали се” – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Асен Сурчев/

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
№ 565
Взето с Протокол № 62 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 22.07. 2014 год.

Относно: точка „Шеста” - Докладна записка относно Наредба за
изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услугите на територията на община Хисаря докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 от
ЗМДТ, чл. 99, ал. 3 от ЗДвП, чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните
актове и чл. 79 от Административно процесуален кодекс, с поименно
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на
община Хисаря, приета с Решение № 574/20.01.2011 г., изменена и допълнена с
решения №№ 18/13.12.2011 г., 59/21.02.2012 г., 176/11.09.2012 г.,
241/18.12.2012 г., 451/21.12.2013 г. с направеното предложение в § 1, т. 2, т.
2.1. Зона А, т. 2.2 Зона Б и т. 2.3 Зона В – отпада „Абонамент на живущите
в зоните на паркирането.

МОТИВИ: С оглед повишаване на приходите в общинския бюджет с цел
поддръжка на общинската пътна инфраструктура-улична мрежа, тротоари,
пътна маркировка, пътни знаци и поради липса на други приходоизточници,
като приватизация и продажби на общинско имущество, Общински съвет
намира настоящото решение за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували – 14

- “за” – 12
- “против” – няма
- “въздържали се” – 2

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Асен Сурчев/

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
№ 566
Взето с Протокол № 62 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 22.07. 2014 год.

Относно: точка „Седма” - Докладна записка относно приемане на
Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на
водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на
община Хисаря и Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни
превозни средства на територията на община Хисаря - докладва инж. П. Ганева
– кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 АПК, чл. 8 от ЗНА,
във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата и чл. 99, ал. 1 от
Закона за движението по пътищата, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема Наредба за организацията и безопасността на движението
и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците
на територията на община Хисаря.
2. Приема Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни
превозни средства на територията на община Хисаря.
МОТИВИ: С цел създаване на правила, изисквания, ограничения,
забрани, свързани движението на пътните превозни средства и пешеходците
по улиците и тротоарите, отворени за обществено ползване на територията на
община Хисаря и с цел ограничаване на безогледното спиране и паркиране на
ППС в зелени площи, по тротоари, повишаване на пропускателната способност

на уличната пътна мрежа, повишаване сигурността при движението на
пешеходците в населените места на общината и град Хисаря, Общински съвет
Хисаря намира настоящото решение за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували – 14

- “за” – 9
- “против” – няма
- “въздържали се” – 5

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Асен Сурчев/

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
№ 567
Взето с Протокол № 62 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 22.07. 2014 год.
Относно: точка „Осма” - Докладна записка относно годишни доклади за
дейността на читалищата в община Хисаря - докладва инж. П. Ганева – кмет на
община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА във връзка чл. 26а, ал. 5 от
Закона за народните читалища, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Приема информацията за годишните доклади
читалищата в община Хисаря през 2013 г.

за дейността на

МОТИВИ: С оглед осъществяването на контрол във връзка с
финансирането и дейността на читалищата на територията на община Хисаря,
както и в изпълнение на законовите разпоредби, Общински съвет-Хисаря
намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували – 14

- “за” – 14
- “против” – няма
- “въздържали се” – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Асен Сурчев/

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
№ 568
Взето с Протокол № 62 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 22.07. 2014 год.
Относно: точка „Девета” - Докладна записка относно продажба на
земеделски земи в землището на гр. Хисаря и землището на село Красново 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. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, 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

нтп

Хисаря

имот
№
003836

1.

кат.

из.нива

Площ
дка.
28.486

2.
3.

Красново
Красново

120114
120053

нива
нива

1.182
4.424

V
V

4.

Красново

157045

нива

2.553

V

Х

местност

АОС

Урвищата
04
Зъмичката
Тороманов
кладенец
Селски
ливади

716/18.06.14г.
718/18.06.14г.
719/18.06.14г.
717/18.06.14г.

2. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на имотите по
точка 1.
3. 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.

1.

Хисаря

003836

из.нива

28.486

Х

2.
3.

Красново
Красново

120114
120053

нива
нива

1.182
4.424

V
V

4.

Красново

157045

нива

2.553

V

местност
Урвищата04
Зъмичката
Тороманов
ладенец
Селски
ливади

Начална
цена
в лева
11 395.00
710.00
2 655.00
2 040.00

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 – 14
Гласували – 14

- “за” – 9
- “против” – 1
- “въздържали се” – 4

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Асен Сурчев/

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
№ 569
Взето с Протокол № 62 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 22.07. 2014 год.
Относно: точка „Десета” - Докладна записка относно издаване на
разрешително за водовземане от минерални води от находище „Красново” - №
37 (съгласно Приложение № 2 от Закона за водите) - докладва инж. П. Ганева –
кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 10, ал. 5 от
Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане
и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи
за минерална вода на територията на Община Хисаря, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
Дава съгласие да бъде издадено разрешително за водовземане от
минерални води от находище „Красново” № 37 съгласно Приложение 2 от
Закона за водите, на „Солар - М” ЕООД, с. Красново, ж.к. „Красновски
бани”, Община Хисаря, ЕИК 201511882 със седалище и адрес на
управление с. Красново, община Хисаря, ж.к. „Красновски Минерални
бани“, представлявано от Станимира Живкова Жекова за срок от 10
години с цел на ползването за СПА процедури. Място на ползването: ПИ
№ 214, ПИ № 215 от кв. 5 по плана на с. Красново, община Хисаря, ж.к.
„Красновски Минерални бани“ и годишен обем 7 883,9 куб. м. с воден
дебит от 0,25 l/s.

МОТИВИ: С оглед предоставеното за срок от 25 години,
безвъзмездно, за управление и ползване находище за минерална вода,
изключителна държавна собственост № 37 - ,,Красново’’от Приложение № 2
на Закона за водите и в изпълнение на разпоредбите на приетата за
управлението на водния дебит на находището Наредба, Общинския съвет
намира решението за

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували – 14

- “за” – 14
- “против” – няма
- “въздържали се” – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Асен Сурчев/

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
№ 570
Взето с Протокол № 62 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 22.07. 2014 год.
Относно: точка „Единадесета” - Докладна записка относно
възстановяване право на собственост върху земи по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ на нци на Йовко Петков Велков - 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 № 118027 с площ 1,367 дка. в местността „Турски
гробища“ в землището на с. Кръстевич за възстановяване правото на
собственост на наследниците на Йовко Петков Велков.
2. Предоставя част от имот № 100131 с площ 12,000 дка. в местността
„Кюери“ в землището на с. Кръстевич за възстановяване правото на
собственост на наследниците на Йовко Петков Велков съгласно извършеното
геодезическо заснемане.
3. Предоставя имот № 118009 с площ 1,215 дка. местността „Турски
гробища“ в землището на с. Кръстевич. за възстановяване правото на
собственост на наследниците на Йовко Петков Велков.

4. Предоставя част от имот № 108030 с площ 2,000 дка. в местността
„Кайджика“ в землището на с. Кръстевич за възстановяване правото на
собственост на наследниците на Йовко Петков Велков съгласно извършеното
геодезическо заснемане.
5. Предоставя имот № 115131 с площ 1,037 дка. в местността „Дренака“
в землището на с. Кръстевич за възстановяване правото на собственост на
наследниците на Йовко Петков Велков
МОТИВИ: За приключване на производствата по обезщетяване на
собствениците със земеделски земи от общинския поземлен фонд, Общинските
съвети предоставят при условията на обвързана компетентност 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 – 14
Гласували – 14

- “за” – 14
- “против” – няма
- “въздържали се” – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Асен Сурчев/

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
№ 571
Взето с Протокол № 62 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 22.07. 2014 год.
Относно: точка „Дванадесета” - Докладна записка относно
възстановяване право на собственост върху земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ на нци на Пею Василев Русинов - 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 част от имот № 100131 с площ 4,179 дка. в местността
„Кюери“ в землището на с. Кръстевич за възстановяване правото на
собственост на наследниците на Пею Василев Русинов съгласно извършеното
геодезическо заснемане.
2. Предоставя имот № 101113 с площ 3,760 дка. в местността „Адатепе“
в землището на с. Кръстевич за възстановяване правото на собственост на
наследниците на Пею Василев Русинов.
3. Предоставя част от имот № 103061 с площ 2,269 дка. в местността
„Узунтарла“ в землището на с. Кръстевич за възстановяване правото на
собственост на наследниците на Пею Василев Русинов съгласно извършеното
геодезическо заснемане.

МОТИВИ: За приключване на производствата по обезщетяване на
собствениците със земеделски земи от общинския поземлен фонд, Общинските
съвети предоставят при условията на обвързана компетентност 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 – 14
Гласували – 14

- “за” – 14
- “против” – няма
- “въздържали се” – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Асен Сурчев/

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
№ 572
Взето с Протокол № 62 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 22.07. 2014 год.
Относно: точка „Тринадесета” - Докладна записка относно
възстановяване право на собственост върху земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ на нци на Цвятко Матеев Гудев - 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 № 257004 с площ 11,998 дка. местност «Бойчов
гроб» в землището на с. Старосел с НТП – «Нива» за възстановяване правото
на собственост на наследниците на Цвятко Матеев Гудев съгласно
извършеното анкетиране.
2. Предоставя имот № 350007 с площ 21,485 дка. местност «Таушаница»
в землището на с. Старосел с НТП – «Нива» за възстановяване правото на
собственост на наследниците на Цвятко Матеев Гудев съгласно извършеното
анкетиране.

МОТИВИ: За приключване на производствата по обезщетяване на
собствениците със земеделски земи от общинския поземлен фонд, Общинските
съвети предоставят при условията на обвързана компетентност 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 – 14
Гласували – 14

- “за” – 14
- “против” – няма
- “въздържали се” – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Асен Сурчев/

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
№ 573
Взето с Протокол № 62 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 22.07. 2014 год.
Относно: точка „Четиринадесета” - Докладна записка относно
възстановяване право на собственост върху земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ на нци на Ганчо Александров Трончев - 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 № 000036 с площ 5,218 дка. в местността «Сивия
геран-03» в землището на гр. Хисаря за възстановяване правото на собственост
на наследниците на Ганчо Александров Трончев съгласно извършеното
геодезическо заснемане.
2. Предоставя имот № 002462 с площ 3,304 дка. в местността «Сивия
геран-03» в землището на гр. Хисаря за възстановяване правото на собственост
на наследниците на Ганчо Александров Трончев съгласно извършеното
геодезическо заснемане.

МОТИВИ: За приключване на производствата по обезщетяване на
собствениците със земеделски земи от общинския поземлен фонд, Общинските
съвети предоставят при условията на обвързана компетентност 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 – 14
Гласували – 14

- “за” – 14
- “против” – няма
- “въздържали се” – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Асен Сурчев/

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
№ 574
Взето с Протокол № 62 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 22.07. 2014 год.
Относно: точка „Петнадесета” - Докладна записка относно Информация
за състоянието на еднолично дружество с ограничена отговорност
„ХИСАРСКА ГОРА”-ЕООД и обявяването му в несъстоятелност - докладва
инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10,
ал. 1, т. 25 от Наредбата на Общински съвет 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 :
Приема информацията по хода на образуваното дело за откриване на
производство по обявяване в несъстоятелност на „Хисарска гора”-ЕООД.
МОТИВИ: С оглед осъществяване на контрол върху дейността на
дружествата, чийто капитал е собственост на община Хисаря и с оглед
изпълнението на задълженията по чл. 626 от ТЗ.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 14
Присъствали – 14
- “против” – няма
Гласували – 14
- “въздържали се” – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Асен Сурчев/

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
№ 575
Взето с Протокол № 62 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 22.07. 2014 год.

Относно: точка „Шестнадесета” - Докладна записка относно проект:
„Реконструкция и основен ремонт на местен път с. Кръстевич- хижа Бунтовна
– гр. Копривщица, участък от км. 0+000 до 10+780 и участък от км. 10+780 до
13+452,51”, с който Община Хисаря ще кандидатства за финансиране по
Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни
дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година 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. Дава съгласие Община Хисаря да кандидатствува по Мярка 226
„Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”
от „Програма за развитие на селските райони” 2007-2013 г., с проект:
„Реконструкция и основен ремонт на местен път с. Кръстевич- хижа
Бунтовна – гр. Копривщица, участък от км. 0+000 до 10+780 и участък от
км. 10+780 до 13+452,51”
2. Потвърждава, че дейностите по проект: „Реконструкция и основен
ремонт на местен път с. Кръстевич- хижа Бунтовна – гр. Копривщица,
участък от км. 0+000 до 10+780 и участък от км. 10+780 до 13+452,51”
отговарят на Приоритет 4 - Подобряване и доизграждане на
инфраструктурата от Общинския план за развитие на Община Хисаря 20072013 г.

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме всички действия
във връзка с кандидатстване и последващо изпълнение на проект: :
„Реконструкция и основен ремонт на местен път с. Кръстевич- хижа
Бунтовна – гр. Копривщица, участък от км. 0+000 до 10+780 и участък от
км. 10+780 до 13+452,51” отговарят на Приоритет 4 - Подобряване и
доизграждане на инфраструктурата.
МОТИВИ: С цел подобряване на инфраструктурата на територията на
община Хисаря и възстановяване на горския потенциал съобразно Общинския
план за развитие на община Хисаря 2007-2013 година, както и използването на
максималния капацитет за финансиране на проекта по посочената програма.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували – 14

- “за” – 14
- “против” – няма
- “въздържали се” – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Асен Сурчев/

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
№ 576
Взето с Протокол № 62 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 22.07. 2014 год.

Относно: точка „Седемнадесета” - Докладна записка относно
кандидатствуване на Община Хисаря за отпускане на безвъзмездна финансова
помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда (ПУДООС) с проект: «Външен колектор от регулацията на с.
Старосел при О.К. 1 до ВИНАРСКА ИЗБА «СТАРОСЕЛ» община Хисаря» 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. Дава съгласие Община Хисаря да кандидатствува за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ
от Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с проект: «Външен
колектор от регулацията на с. Старосел при О.К. 1 до ВИНАРСКА ИЗБА
«СТАРОСЕЛ» община Хисаря».
2. Потвърждава, че целите и дейностите по проект: «Външен колектор от
регулацията на с. Старосел при О.К. 1 до ВИНАРСКА ИЗБА «СТАРОСЕЛ»
община Хисаря» съответствуват на Приоритет 4: Подобряване и
доизграждане на инфраструктурата, Цел 4: Подобряване на екологичната
обстановка чрез изграждане на канализации и пречиствателни съоръжения в
населените места на Община Хисар

3. Упълномощава Кмета на община Хисаря да предприеме всички
необходими действия във връзка с кандидатстване и последващо изпълнение
на проект: Външен колектор от регулацията на с. Старосел при О.К. 1 до
ВИНАРСКА ИЗБА «СТАРОСЕЛ» община Хисаря».
МОТИВИ: С цел подобряване на инфраструктурата и едновременно с
това повишаване на мерките по опазването на околната среда и водите на
територията на община Хисаря, Общинския съвет намира настоящото решение
за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували – 14

- “за” – 14
- “против” – няма
- “въздържали се” – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Асен Сурчев/

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
№ 577
Взето с Протокол № 62 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 22.07. 2014 год.

Относно: точка „Осемнадесета” - Докладна записка относно
Кандидатстване на Община Хисаря с проект “Подобряване на превантивни
дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски
територии, стопанисвани и управлявани от Община Хисаря чрез закупуване на
средства за наблюдение и комуникация, оборудване за противопожарни
депа и защитни средства” за получаване на безвъзмездна финансова помощ
по Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на
превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони 20072013 година - 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. Дава съгласието си Община Хисаря да кандидатства за получаване
на безвъзмездна финансова помощ с проект: “Подобряване на превантивни
дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските
горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Хисаря чрез
закупуване на средства за наблюдение и комуникация, оборудване за
противопожарни депа и защитни средства” по Програма за развитие на
селските райони 2007 – 2013г., Мярка 226 “Възстановяване на горския
потенциал и въвеждане на превантивни дейности”.
2. Потвърждава, че целите и дейностите по проект “Подобряване на
превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари в

общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Хисаря
чрез закупуване на средства за наблюдение и комуникация, оборудване за
противопожарни депа и защитни средства” отговарят на приоритетите на
Общинския план за развитие на община Хисаря за периода 2007– 2013 година
и в частност на Приоритет5: Опазване на околната среда и културноисторическото наследство
3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме всички действия
във връзка с кандидатстване и последващо изпълнение на проект:
„Подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски
пожари в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от
Община Хисаря чрез закупуване на средства за наблюдение и комуникация,
оборудване за противопожарни депа и защитни средства” по Мярка 226
„Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”
от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
МОТИВИ: С оглед осигуряването на подходящи защитни средства и
оборудване за формираните на територията на общината доброволчески
противопожарни групи във всяко едно населено място, както и повишаване
ефективността на тези екипи и едновременно с това на тяхната безопасност.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували – 14

- “за” – 14
- “против” – няма
- “въздържали се” – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Асен Сурчев/

