
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 578 

 

Взето с Протокол № 63 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 09.09. 2014 год. 

 

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно приемане на 

училищната мрежа и утвърждаване на паралелките под норматив и 

маломерните  паралелки в училищата в Община Хисаря  за учебната 2014/2015 

година - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 11 от НАРЕДБА 

№ 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на 

учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските 

градини и обслужващите звена (Загл. изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.)  във 

връзка с чл. 36 от Закона за народната просвета, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема предложената училищна мрежа за учебната 2014/2015 годинас 

направените допълнения, както следва:   

 

Обединено детско заведение „Мечо Пух”гр. Хисаря 

1 яслена група, деца родени през 2012 г.  –  20 деца. 

5  групи –  119 деца: 

І-ва група, деца родени през 2011 г. – 26; 

ІІ-ра група, деца родени през 2010 г. – 25; 

ІІІ-та група, деца родени през 2009 г.- 27; 

ІV-та  група, деца родени през 2008 и 2009 г. – 21; 

ІV-та  „а” група, деца родени през 2008 и 2010 г. – 20. 

 

Целодневна детска градина  „Пинокио” гр. Хисаря 

2 групи – 47 деца 
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Целодневна детска градина „Дъга” гр.Хисаря 

2  групи – 41 деца 

 

Целодневна детска градина „Роза” с. Старо Железаре 

1 група – 23 деца 

 

Целодневна детска градина „Слънце” с. Паничери 

1 група – 19 деца 

 

 

Целодневна детска градина „Чайка” с. Старосел 

1 група -  22 деца 

 

СОУ „Христо Смирненски” гр. Хисаря 

Училището е средищно за кв. Миромир, с. Старо Железаре,с. Ново Железаре,  

с. Клояново, с. Дуванлий с. Житница, с. Паничери, с. Старосел, с. Черничево, 

гр. Баня, с. Михилци, с. Песнопой, с. Дълго поле, с. Долна махала. 

                                                            І – VІІІ клас 

 

                   Клас         Брой паралелки        Общ брой ученици 

І 2 32 

ІІ 2 33 

ІІІ 1 25 

ІV 1 21 

V 1 16 

VІ 2 39 

VІІ 2 37 

VІІІ 1 14 

Общ брой паралелки – 12 

Общ брой ученици – 217 

Средна пълняемост на паралелка – 18 

Целодневна организация на учебния процес – 5 групи: 

І група: І  клас – 31 ученици; 

ІІ група: ІІ клас – 33 ученици; 

ІІІ група: ІІІ клас – 24 ученици; 

ІV група: ІV клас – 18 ученици; 

V група: V – VІ клас – 18 ученици. 

Логопедична група – 1. 

                                                           ІХ – ХІІ клас 

 

                   Клас          Брой паралелки       Общ брой ученици 

ІХ 2 38 

Х 2 51 



ХІ 2 48 

ХІІ 2 35 

 

Паралелките ІХ – ХІІ клас са професионални съответно за всеки клас една 

паралелка с професия „Хотелиер” – специалност „Организация и управление 

на хотел” и една паралелка с професия „Готвач” – специалност „Производство 

на кулинарни изделия и напитки”. 

Общ брой паралелки – 8 

Общ брой ученици – 176 

Средна пълняемост на паралелка – 21,5 

Общ брой ученици в СОУ „Христо Смирненски” – 389 

В самостоятелна форма на обучение –  7 

Пътуващи ученици: 

- от с. Старосел – 37, от тях до 16- годишна възраст -28; 

- от с. Паничери - 6, от тях до 16- годишна възраст – 5; 

- от с. Красново – 2, навършили 16 год.; 

- от с. Калояново – 14, от тях до 16- годишна възраст – 2; 

- от с. Старо Железаре – 8, от тях до 16- годишна възраст – 8; 

- от с. Ново Железаре – 2, от тях до 16- годишна възраст – 1; 

- от с. Житница – 11, от тях до 16- годишна възраст – 3; 

- от с. Дуванлий – 2, от тях  до 16- годишна възраст – 1; 

- от с. Дълго поле – 8, от тях до 16- годишна възраст -4; 

- от с. Ръжево Конаре – 4, от тях до 16- годишна възраст – 2; 

- от с. Черничево – 2, навършили 16 год; 

- от гр. Баня – 4 , навършили 16 год.; 

- от с. Михилци – 5, от тях до 16- годишна възраст – 3; 

- от с. Песнопой – 1, от тях до 16- годишна възраст -1 

- от кв. Миромир – 36, от тях до 16- годишна възраст – 24. 

Общ брой пътуващи ученици –142, от тях ненавършили 16 години – 82 

ученици.  

ОУ „Климент Охридски”, кв. Веригово 

 Училището е средищно за кв. Веригово, с. Черничево, с. Долна Махала и кв. 

Миромир. 

Клас Брой паралелки Общ брой ученици 

ПДГ 1 15 

І 1 9 

ІІ 1 15 

ІІІ 1 27 

ІV 1 23 

V 1 19 

VІ 1 14 

VІІ 1 14 

VІІІ 1 13 



Общ брой паралелки – 8 

Общ брой ученици – 134 

Средна пълняемост на паралелка – 16,8 

Целодневна организация на учебния процес – 4 групи: 

І група: І и ІІ клас /сборна/ – 24 ученици; 

ІІ група: ІІІ  клас – 27 ученици; 

ІІІ група: ІV клас  – 23 ученици; 

ІV група: V – VІІІ клас – 27 ученици. 

В самостоятелна форма на обучение – 3 ученици 

Пътуващи ученици: 

- от с. Черничево – 15; 

- от с. Долна махала – 5; 

- от кв. Миромир – 15.  

Общ брой пътуващи ученици -  35. 

 

ОУ „Васил Левски” гр. Хисаря , кв. Момина баня 

Училището е средищно за кв. Момина баня и с. Михилци. 

 

Клас Брой паралелки Брой ученици 

І 1 13 

ІІ 1 10 

ІІІ 1 19 

ІV 1 8 

V 1 15 

VІ 1 9 

VІІ 1 10 

VІІІ 1 9 

Общ брой паралелки – 8 

Общ брой ученици –  93 

Средна пълняемост на паралелка 11,6. 

Целодневна организация на учебния процес – 3 групи: 

І група: І и ІІ клас – 23 ученици; 

ІІ група: ІІІ – ІVклас  – 27 ученици; 

ІІІ група: ІV – VІІІ клас – 23 ученици. 

Пътуващи ученици: 

- от с. Михилци -11; 

- от кв. Миромир – 1.  

Общ брой пътуващи ученици -12. 

 

ОУ „Христо Ботев” с. Паничери 

Училището е средищно за с. Паничери, с.Мътеница, с. Ново Железаре и част от 

учениците от с. Старо Железаре. 

 



Клас Брой паралелки Брой ученици 

І  1 8 

ІІ 1 4 

ІІІ  1 9 

ІV 1 12 

V 1 8 

VІ 1 14 

VІІ 1 11 

VІІІ 1 6 

Общ брой паралелки – 8 

Общ брой ученици – 72 

Средна пълняемост на паралелка –  9 

Целодневна организация на учебния процес – 2 групи: 

І група: І – ІV клас  – 27 ученици; 

ІІ група: V – VІІІ клас – 26 ученици. 

В самостоятелна форма на обучение – 40 ученици. 

Пътуващи ученици: 

- от с. Старосел – 16; 

- от с. Старо Железаре – 14; 

- от с. Ново Железаре – 3; 

- от с. Калояново– 4. 

Общ брой пътуващи ученици - 36. 

                                         

ОУ „Христо Ботев” с. Красново /защитено училище/ 

Училището е средищно за с. Красново, с. Беловица, с. Мало Крушево, с. 

Кръстевич 

 

Клас Брой паралелки Брой ученици 

ПДГ 1 33 

І 1 7 

ІІ  1 9 

ІІІ 1 9 

ІV 1 5 

V 1 10 

VІ  1 14 

VІІ 1 11 

VІІІ 1 7 

Общ брой паралелки – 8 

Общ брой ученици – 72 

Средна пълняемост на паралелка – 9 

Целодневна организация на учебния процес – 2 групи: 

І група: І – ІV клас – 25 ученици; 



ІІ група: V – VІІІ клас  – 26 ученици; 

В самостоятелна форма на обучение – 26 ученици. 

Пътуващи ученици: 

- от с. Кръстевич – 21, от тях 7 от ПДГ; 

- от с. Беловица – 9, от тях 3 от ПДГ; 

- от с. Старосел – 1; 

- от с. Мало Крушево – 9, от тях 2 в ПДГ; 

Общ брой пътуващи ученици – 40, от тях 12 от ПДГ. 

 

2. Утвърждава паралелките под норматив и маломерни паралелки с 

направеното допълнение, както следва: 

 

-    СОУ „ Христо Смирненсики” гр. Хисаря – 2 паралелки 

V клас – 16 ученици 

VІІІ клас – 14 ученици 

 

- ОУ „ Климент Охридски” гр. Хисаря – 5 паралелки  

            І клас – 9 ученици 

           ІІ клас – 15 ученици 

           VІ клас – 14 ученици 

           VІІ клас – 14 ученици 

           VІІІ клас –13 ученици 

 

- ОУ „Васил Левски” гр. Хисаря – 7 паралелки 

І клас – 13 ученици 

ІІ клас – 10 ученици 

ІV клас – 8 ученици 

V клас – 15 ученици 

VІ клас – 9 ученици 

VІІ клас – 10 ученици 

VІІІ клас – 9 ученици 

 

- ОУ „Христо Ботев” с. Паничери – 8 паралелки 

І клас – 8 ученици 

ІІ клас – 4 ученици 

ІІІ клас – 9 ученици 

ІV клас – 12 ученици 

V клас – 8 ученици 

VІ клас – 14 ученици 

VІІ клас – 11 ученици 

VІІІ клас – 6 ученици 

 



-    ОУ „Христо Ботев” с. Красново – 8 паралелки /Защитено 

училище/ 

І клас – 7 ученици 

ІІ клас – 9 ученици 

ІІІ клас – 9 ученици 

ІV клас – 5 ученици 

V клас – 10 ученици 

VІ клас – 14 ученици 

VІІ клас – 11 ученици 

VІІІ клас – 7 ученици 

 

        3. Дава съгласие за дофинансиране  на основание чл. 11, ал. 6 от  Наредба 

№ 7 за  СОУ „ Христо Смирненсики” гр. Хисаря, ОУ „ Климент Охридски” гр. 

Хисаря, ОУ „Васил Левски” гр. Хисаря, ОУ „Христо Ботев” с. Красново. 

 

       4. Дава съгласие за дофинансиране на ОУ „Христо Ботев” с. Паничери на 

основание чл. 11, ал. 3, т. 2 от  Наредба № 7, съответно в размер на 7452 лв. до 

края на бюджетната 2014 година, /за времето от 15.09.2014 до 31.12.2014 год./ 

и 11710 лв. за времето от 01.01.2015 год. до 15.06.2015 год. от бюджетна 2015 

год. 

 

МОТИВИ: По-голяма част от учениците са от социално по-слаби 

семейства. По демографски причини от няколко години училищата на 

общината започват да функционират маломерни паралелки, с което се 

гарантира правото на достъп на учениците до образование.Съгласно 

разпоредбите на чл. 11, ал. 4 от Наредба № 7 на МОН размерът на 

допълнителните средства се определя и осигурява по преценка на 

финансиращия орган,поради което общинския съвет намира настоящото 

решение за целесъобразно. 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 12 

Присъствали – 13     - “против” – няма 

Гласували – 13     - “въздържали се” – 1 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО 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      

 П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 579 

 

Взето с Протокол № 63 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 09.09. 2014 год. 

 

Относно: точка „Втора” - Докладна записка относно състоянието на 

общинската собственост. Списък на обектите общинска собственост – публична 

и частна в общината. Дружества и консорциуми с общинско участие - докладва 

инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря. 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 1 от ЗОС, 

Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 
 

Приема информацията за състоянието на общинската собственост. 

Списък на обектите общинска собственост – публична и частна в общината. 

Дружества и консорциуми с общинско участие. 

 

МОТИВИ: Информацията има за цел да подобри управлението, 

получаването на приходи и оптимизирането на разходите,касаещи имотите- 

общинска собственост, поради което Общински съвет-Хисаря намира 

решението за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 12 

Присъствали – 13     - “против” – няма 

Гласували – 13     - “въздържали се” – 1 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                           /Нено Жутев/                                     
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 580 

 

Взето с Протокол № 63 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 09.09. 2014 год. 

 

Относно: точка „Трета” - Докладна записка относно приемане на 

Общинския план за развитие на Общината за програмния период 2014-2020 г. - 

докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24, т. 1 от 

Закона за регионалното развитие, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 
 

Приема Общинския план за развитие на Общината за програмния период 

2014-2020 г. заедно с Наръчник с правила за мониторинг, контрол и оценка на 

идентифицираните в ОПР политики и Доклад с предварителна оценка на Плана 

от независим експерт съгласно чл. 32, ал. 2 от Закона за регионалното 

развитие.  

МОТИВИ: Общинският план за развитие, очертава визията и 

приоритетите за развитие на Хисаря и населените места в общината до 2020 

година и приемането на документа обобщава конкретна визия за бъдещото 

развитие на община Хисаря,поради което Общински съвет – Хисаря счита 

настоящото решение за целесъобразно. 

  

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

Присъствали – 13     - “против” – няма 

Гласували – 13     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                           /Нено Жутев/                                      

mailto:obstina@hisar.bg


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 581 

 

Взето с Протокол № 63 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 09.09. 2014 год. 

 

 

Относно: точка „Четвърта” -  Докладна записка относно 

предоставяне под наем на помещения от първи етаж от двуетажна сграда, 

построена в УПИ VІІІ-селсъвет и битов комбинат, кв. 44 по плана на с. 

Старосел, представляващи самостоятелен обект в сградата за аптека - 

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. 2, 

ал.1  чл. 8, ал. 1 и ал. 4, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС във връзка с чл. 21, ал. 1, 

чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ 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.1. 

Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем, подточка ІІ.1.1.Имоти в регулация, включва:  

 Самостоятелен обект на първи етаж от двуетажна сграда /битов 

комбинат/ застроена в УПИ VІІІ-селсъвет и битов комбинат, кв.44 по 
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плана с. Старосел, представляващ две преходни помещения, коридор и 

санитарен възел със ЗП от 41 кв.м. и полезна площ от 34 кв.м. 

2. Обектът по точка 1 да се отдаде под наем за разкриване на аптека за 

срок от 10 години, след провеждане на публичен явен търг,  

3. Приема и утвърждава за начална тръжна месечна наемна цена на 

имота по точка 1, определената с Експертизата на “ПЛОВДИВИНВЕСТ-21” 

АД начална  месечна наемна цена  - 51.00 /петдесет и един/ лева без ДДС.  

4. Възлага на Кмета на община Хисаря да  проведе публичния явен търг  

и сключи договора за наем. 

 

МОТИВИ: Във връзка с нуждата на населението на с. Старосел и 

съседните села  от разкрирването на аптека, Общински съвет Хисаря, намира 

решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 13     - “против” – няма 

Гласували – 13     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО 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      

 П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 582 

 

Взето с Протокол № 63 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 09.09. 2014 год. 

 

 

Относно: точка „Пета” - Докладна записка относно заявление вх. № 

94-00-146/14.07.2014 год. от Запрян Георгиев Методиев и Величка Иванова 

Методиева за определяне цена на правото на строеж за жилищна сграда в 

УПИ ІІ-2514, кв.27 по КРП на гр.Хисаря , квартал Веригово - 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. 41, 

ал. 2 и чл. 49а, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 45, ал. 1 от НРПУРОИ в 

община Хисаря, с поименно гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Учредява безсрочно и възмездно право на строеж на  Запрян  Георгиев 

Методиев и Величка Иванова Методиева, двамата от гр. Хисаря, ул. 

„Априлци” № 66, за строителство на жилищна сграда със ЗП 63 кв.м. в УПИ ІІ-

2514,  кв.27 по КРП на гр.Хисаря, квартал Веригово – частна общинска 

собственост, съгласно АОС № 10/22.11.2005г.  

2. Приема и определя цена за правото на строеж, изготвената от “ 

Пловдивинвест 21”  АД пазарна стойност на правото на строеж за жилищна 

сграда  в УПИ ІІ-2514,  кв.27 по КРП на гр.Хисаря, квартал Веригово, със ЗП 63 

кв.м. – 4 851 /четири хиляди осемстотин петдесет и един/ лева. 

3. Определената по точка 2 цена на правото на строеж и дължимите 

данъци и такси да се внесат наведнъж  в едномесечен срок  от влизане на 

настоящето решение в сила. 
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4. След заплащане на определената по т. 2 цена и дължимите данъци и 

такси, Кметът на Община Хисаря да  сключи договор за учредяване право на 

строеж. 

 

       МОТИВИ: Съгласно Решение № 260, взето с Протокол № 26/26.04.2005 г. 

Общинския съвет е определеил 9 броя урегулирани поземлени имоти, между 

които и   УПИ ІІ-2514,  кв.27 по КРП на гр. Хисаря, квартал Веригово, върху 

които да се отстъпи правото на строеж без търг или конкурс на лица с 

установени жилищни нужди, с Решение № 320, взето с Протокол № 

34/23.06.2009 година Общински съвет Хисаря е остъпил възмездно правото на 

строеж на Запрян  Георгиев Методиев и Величка Иванова Методиева. 

Нормативно определените изисквания, закрепени в чл. 45, ал. 1 от НРПУРОИ в 

община Хисаря са спазени и кандидатите отговарят на определените условия, 

включително имат установени жилищни нужди, ето защо Общински съвет 

„Хисаря” намира решението за целесъобразно. 

 

   

 

 

 

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

Присъствали – 13     - “против” – няма 

Гласували – 13     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО 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      

 П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 583 

 

Взето с Протокол № 63 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 09.09. 2014 год. 

 

 

 

Относно: точка „Шеста” - Докладна записка относно Възстановяване 

право на собственост върху земи по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ на н-ци на Илчо 

Неделев Хаджийски - 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.) и чл.18ж, ал.5, т.2 от ППЗСПЗЗ, 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 имот № 076523 с площ 2,055 дка. в местността „Исаците-

03“ в землището на гр. Хисаря за възстановяване правото на собственост на 

наследниците на Илчо Неделев Хаджийски. 

 

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 
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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  - “за” – 13 

Присъствали – 13     - “против” – няма 

Гласували – 13     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО 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      

 П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 584 

 

Взето с Протокол № 63 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 09.09. 2014 год. 

 

 

 

Относно: точка „Седма” - Докладна записка относно възстановяване 

право на собственост върху земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ на н-ци на Стоил 

Лилов Михалски - 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 № 169125 с площ 1,099 дка. в  местността 

“Гръстенища - 04” землището на град Хисаря за възстановяване правото на 

собственост на наследниците на Стоил Лилов Михалски. 

 2. Предоставя имот № 169121 с площ 0.574 дка. в  местността 

“Гръстенища - 04” землището на град Хисаря за възстановяване правото на 

собственост на наследниците на Стоил Лилов Михалски. 

3. Предоставя имот № 169142 с площ 1.217 дка. в  местността 

“Гръстенища - 04” землището на град Хисаря за възстановяване правото на 

собственост на наследниците на Стоил Лилов Михалски. 

 

mailto:obstina@hisar.bg


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  - “за” – 13 

Присъствали – 13     - “против” – няма 

Гласували – 13     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО 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      

 П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 585 

 

Взето с Протокол № 63 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 09.09. 2014 год. 

 

 

 

Относно: точка „Осма” - Докладна записка относно отпускане на 

еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета на 

община Хисаря - докладва инж. П. Ганева – кмет 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 100 (сто) лв. на  Фанка 

Иванова Янкова, гр. Хисаря, общ. Хисаря, ул. Априлци № 54 за заплащане на 

лечение (скенер) и изследвания. 

2. Отпуска еднократна парична помощ  в размер  300 (триста) лв. на 

Стефка Атанасова Атанасова, Красново, общ. Хисаря, ул. 19 № 2 за покриване 

на част от разходите направени за лечението й и за закупуване на учебни 

пособия за дъщеря й. 

3. Отпуска еднократна парична помощ  в размер 200 (двеста) лв. на Рада 

Николова Танева, с. Мътеница, общ. Хисаря, ул. Иван Вазов № 6, за ремонт на 

жилище.  

4. Отпуска еднократна парична помощ  в размер  на 100 (сто) лв. на 

Цветана Андреева Ечева, с. Черничево, общ. Хисаря, ул. Ечо Неделев, № 12, за 

покриване на част от разходите за битови и здравословни потребности. Живее 

сама с психично заболяване и много ниски доходи. 

 

МОТИВИ: Във връзка с положителното становище на комисията, 

назначена от Кмета на общината със Заповед РД-05-90/02.03.2012 година след 
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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  - “за” – 13 

Присъствали – 13     - “против” – няма 

Гласували – 13     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО 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      

 П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 586 

 

Взето с Протокол № 63 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 09.09. 2014 год. 

 

Относно: точка „Девета” -  Докладна записка относно заявление от 

Стоян Димитров Делибосов, ЕГН – 9903144401, чрез майката и законен 

представител Пенка Бонова Делибосова, ЕГН – 7403214410, гр. Хисаря, бул. 

“Генерал Гурко” № 45 - докладва инж. П. Ганева – кмет 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 Стоян 

Димитров Делибосов от гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко” № 45 и предлага на 

Министъра на труда и социалната политика да внесе предложение в 

Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия. 

 

МОТИВИ: Стоян Димитров Делибосов 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” – 13 

Присъствали – 13     - “против” – няма 

Гласували – 13     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:             /Нено Жутев/                                      

mailto:obstina@hisar.bg


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 587 

 

Взето с Протокол № 63 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 09.09. 2014 год. 

 

 

Относно: точка „Десета” - Докладна записка относно поемане на 

общински дълг докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 4, т. 

1, чл. 13, чл.14 и чл. 17, ал. 1  от Закона за общинския дълг, с поименно 

гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Община Хисаря да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да 

поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: Проект № 

BG161PO001/3.1.03-0048  „Развитие на културно-историческите атракции на 

територията на община Хисаря”, финансиран от Оперативна програма 

регионално развитие, приоритетна ос 3 Устойчиво развитие на туризма, схема 

BG161PO001/3.1-03/2010  „Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 1 350 000 лв.(един милион, триста и 

петдесет хиляди лева); 

 Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 18 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 

части, без такса за предсрочно погасяване. 
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- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

BG161PO001/3.1-03/2010/025; 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 5.078 %,  

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Хисаря по Договор 

за безвъзмездна помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/025, сключен с 

Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и  

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 

от Закона за общинския дълг; 

1. 2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Хисаря да подготви 

искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит 

Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да 

извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 

изпълнение на решението по т. 1.1.  

2. Община Хисаря да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да 

поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: № 

BG161PO001/3.1.03-0048  „Развитие на културно-историческите атракции на 

територията на община Хисаря”, по Оперативна програма регионално 

развитие, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, схема 

BG161PO001/3.1-03/2010  „Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции”, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 150 000 лв. (сто и петдесет 

хиляди лева); 

 Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински 

заем;  

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 84 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 

части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни 

средства; 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 5.078 %,  

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 

съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата 

банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 



- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 

от Закона за общинския дълг; 

2. 1. Възлага и делегира права на Кмета на Община Хисаря да подготви 

искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит 

Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да 

извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 

изпълнение на решението по т. 2.1.  

 

МОТИВИ: Поемането на общинския дълг е необходимо за 

реализирането на договорите за отделните дейности по Проект № 

BG161PO001/3.1.03-0048  „Развитие на културно-историческите атракции на 

територията на община Хисаря” до възстановяването от ОПРР, поради което 

Общински съвет гр. Хисаря счита решението за целесъобразно. 

 

  

 

 

 

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

Присъствали – 13     - “против” – няма 

Гласували – 13     - “въздържали се” – 2 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО 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      

 П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 588 

 

Взето с Протокол № 63 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 09.09. 2014 год. 

 

Относно: точка „Единадесета” - Докладна записка относно заявено 

намерение от „ТАБАКМАРКЕТ” АД, ЕИК 175127176 за поставяне на 

определен брой СПО /стационарни преместваеми обекти/ по смисъла на чл. 56 

от ЗУТ - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно 

гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

 Отлага вземането на решение по докладната записка относно заявено 

намерение от „ТАБАКМАРКЕТ” АД, ЕИК 175127176 за поставяне на 

определен брой СПО /стационарни преместваеми обекти/ по смисъла на чл. 56 

от ЗУТ за заседанието през м. октомври 2014 год., след обсъждане в 

постоянните комисии.. 

 

МОТИВИ: Проучване на възможностите за поставянето на 

преместваемите обекти съобразно различни схеми с цел облагородяване и 

задоволяване нуждите на населението, Общински съвет „Хисаря” намира 

решението за целесъобразно  

  

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

Присъствали – 13     - “против” – няма 

Гласували – 13     - “въздържали се” – 2 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:             /Нено Жутев/                                                                                       

mailto:obstina@hisar.bg


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 589 

 

Взето с Протокол № 63 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 09.09. 2014 год. 

 

 

Относно: точка „Дванадесета” - Докладна записка относно вземане на 

решение за придобиване от страна на Община Хисаря чрез покупко-продажба 

на недвижим имот, представляващ Офис № 3 (три), находящ се на кота ± 0,00 

(плюс минус нула метра) със застроена площ от 53,807 кв. метра (петдесет и 

три цяло осемстотин и семем) кв.м, състоящ се от офисно помещение, 

кухненски блок, кухненси бокс и санитарен възел с предверие, при граници: от 

западсъществуваща сграда, от изток офис № 2, от север и юг – външни стени 

на сградата към двора, от горе –жилище, ведно с 5.80 % (пет цяло и осемдесет 

стотни процента) идеални части от общите части на сградата и правото на 

строеж върху общинското място съгласно удстоверение за въвеждане в 

експлоатация изх. № 17/04.10.2010 година на община Хисаря - докладва инж. 

П. Ганева – кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и чл. 34, 

ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 9, ал. 1, 

т. 3 от НРПУРОИ, с поименно гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие и разрешава закупуване от страна на община Хисаря, на 

следния недвижим имот, собственост на „МАВЪР ИНВЕСТ“-ООД с ЕИК: 

200085433, а именно: Офис № 3 (три), находящ се на кота ± 0,00 (плюс минус 

нула метра) със застроена площ от 53,807 кв. метра (петдесет и три цяло 

осемстотин и семем) кв.м, състоящ се от офисно помещение, кухненски блок, 

кухненси бокс и санитарен възел с предверие, при граници: от 

западсъществуваща сграда, от изток офис №  2, от север и юг – външни стени 
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на сградата към двора, от горе – жилище, ведно с 5.80 % (пет цяло и осемдесет 

стотни процента) идеални части от общите части на сградата и правото на 

строеж върху общинското място за сумата от  60 000 лева без ДДС. 

2. Всички данъци и такси по сделката се дължат от купувача – община 

Хисаря. 

          3. Възлага на Кмета на община Хисаря, да сключи договор за покупко-

продажба на имота, подробно описан в т.1, като към момента на сключването 

на договора продавачът „МАВЪР ИНВЕСТ“-ООД, следва да представи 

удостоверение за вещни тежести, от което е видно, че върху недвижимия имот, 

предмет на покупко-продажба, няма наложени тежести и възбрани, не са 

предмет на вписани искови молби, на договори за ипотека и/или други 

договори, имащи за предмет разпореждане и управление с имота. 

           4. Възлага на Кмета на община Хисаря, да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на настоящото решение. 

 

           МОТИВИ: Настоящото решение следва да се приеме на основание чл. 

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ на 

територията на община Хисаря, като се вземе предвид необходимостта от 

разширяване дейността на Ценътра за обществена подкрепа на община Хисаря, 

разширяване на перспективите за работата му с местната общност. 

Като взе предвид решение на комисията по НРПУРОИ, като взе предвид, 

че имотът е включен в програмата за разпореждане и управление на 

Общинската собственост за 2014 г. в раздел „Придобиване на имоти от 

Община Хисаря”, като взе предвид, че с оглед придобиването на недвижимия 

имот от община Хисаря е предвидила средства в бюджета за 2014 година, от 

имота може да бъде закупен. 

  

 

 

 

 

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

Присъствали – 13     - “против” – няма 

Гласували – 13     - “въздържали се” – 3 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО 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      

  

П р е п и с ! 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 590 

 

Взето срещу подпис с Протокол № 64 от Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област на 12.09. 2014 год. 

 

 

 

 

Относно: точка „Първа” – Издаване на запис на заповед от община 

Хисаря в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща 

плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово 

плащане по договор № 16/321/01238  от дата   27.11.2012 г. по мярка 321 

„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“  за Проект 

16/321/01283 - ИНТЕГРЕРАН ПРОЕКТ ЗА РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ 

НА СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ, 

сключен между Община Хисаря и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция- 

докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря. 
 

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и на основание 

договор за отпускане на финансова помощ №  16/321/01232 от дата   

27.11.2012г.  по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 

селските райони“ за Проект 16/321/01283 - ИНТЕГРЕРАН ПРОЕКТ ЗА 

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ сключен между Община Хисаря и 

ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. 

София, бул. „Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, 

идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от 

Изпълнителния директор, Общински съвет гр. Хисаря 
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Р Е Ш И : 

 

1.  Упълномощава  Кмета  на  общината  Хисаря  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  553181,03 лв. 

(петстотин петдесет и една хиляди сто осемдесет и един лева и три стотинки) 

за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено 

авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №  

16/321/01283 - ИНТЕГРЕРАН ПРОЕКТ ЗА РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ 

НА СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ. 

 сключен между Община Хисаря и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Хисаря да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по договор № 16/321/01283 от 

дата   27.11.2012г. по мярка 321 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция. 

 

 

 

 

 

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

Подписали – 13     - “против” – няма 

Гласували – 13     - “въздържали се” – 4 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО 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      

  

П р е п и с ! 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 591 

 

Взето срещу подпис с Протокол № 64 от Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област на 12.09. 2014 год. 

 

 

 

 

Относно: точка „Втора” - Издаване на запис на заповед от община 

Хисаря в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща 

плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово 

плащане по договор № 16/321/01232  от дата   27.11.2012 г. по мярка 321 

„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“  за Проект 

„Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа на с. 

Паничери, община Хисаря”, сключен между Община Хисаря и ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция - докладва инж. П. Ганева – кмет на 

община Хисаря. 
 

 

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и на основание 

договор за отпускане на финансова помощ №  16/321/01232    от дата   

27.11.2012г.  по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 

селските райони“ за Проект „Реконструкция и подмяна на амортизирана 

водопроводна мрежа на с. Паничери, община Хисаря”, сключен между Община 

Хисаря и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на 

управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 

121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван 

от Изпълнителния директор Общински съвет гр. Хисаря 
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Р Е Ш И : 

 

1.  Упълномощава  Кмета  на  общината  Хисаря  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  608887,27 лв. 

(шестстотин и осем хиляди осемстотин осемдесет и седем лева и двадесет и 

седем стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС 

на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ 

№ 16/321/01232  от дата   27.11.2012 г. по мярка 321 „Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони“ за Проект „Реконструкция и 

подмяна на амортизирана водопроводна мрежа на с. Паничери, община 

Хисаря” сключен между Община Хисаря и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 

агенция. 
 

2. Възлага на Кмета на Община Хисаря да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по договор № 16/321/01232  

от дата   27.11.2012 г. по мярка 321 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция. 

 

 

 

 

 

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

Подписали – 13     - “против” – няма 

Гласували – 13     - “въздържали се” – 4 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО 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       

П р е п и с !  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 592 

 

Взето срещу подпис с Протокол № 65 от Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област на 19.09. 2014 год. 

 

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно представяне на 

проект за промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, приет с Решение № 3, взето с Протокол № 2 / 29.11.2011 г. - 

докладва П. Бойновски – председател на ОбС. 

 

На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет гр. 

Хисаря 

             Р  Е  Ш  И  : 
 

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Хисаря, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация: 

  

§ 1. В чл. 14, ал. 1 се създава нова точка 8 със следният текст: 

 Организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на 

бюджета за предходната година. 

§ 2. В чл.14 се създава нова алинея  5 със следния текст: 

            Общинският съвет определя възнаграждението на председателя на 

съвета в зависимост от определената продължителност на работното му време, 

но в размер, не по-голям от 90 % от възнаграждението на кмета на общината. 

§ 3. Чл. 61, ал. 1 се изменя със следния текст: 

            Чл. 61. (1) Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения 

могат да внасят кметът на общината, заместник-кмета на общината, секретаря 

на общината, управителите на търговски дружества с общинско участие, 

ръководители на общински предприятия, председателят на общинския съвет, 

председателите на комисии, председателите на политическите представителни 

групи и общинските съветници. 
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§ 4. Чл. 75 се изменя със следния текст: 

Чл. 75. Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на 

бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и го внася за 

приемане от Общинския съвет. 

(2) Председателят на Общинския съвет организира публично обсъждане 

на отчета по ал. 1 от местната общност, като оповестява датата на обсъждането 

най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в 

местни средства за масово осведомяване, като обявата съдържа необходимата 

информация за мястото, продължителността и процедурните правила, при 

които ще се проведе обсъждането.  

(3) Копие от внесените материали по ал. 1 се публикуват на интернет 

страницата на общината ведно с обявата и се закрепят на табло в 

Информационния център в сградата на общината. 

(4) Председателят открива и ръководи протичането на публичното 

обсъждане. Всяко изказване може да трае до 5 минути. Когато изказването не е 

свързано с предмета на обсъждането, или продължава след изтичане на 

определеното време, председателят прекъсва изказващия се и му отнема 

думата. 

(5) По време на публичното обсъждане се съставя протокол, който се 

предоставя на общинските съветници и кмета на общината.  

(6) Общинският съвет след обсъждането по ал. 3 приема отчета 

по ал.1 не по-късно от 31 декември на годината, следваща отчетната година. 

(7) Приетият отчет по ал.5 и отчетът за сметките за средства от 

Европейския съюз се публикуват на интернет страницата на общината. 

§ 5. Чл. 88, ал.1 се изменя със следния текст: 

           „Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в 

заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. Размерът на 

възнаграждението се определя с решение на общинския съвет, прието с 

мнозинство повече от половината от общия брой съветници.“ 

§ 6.Чл. 88, ал. 2 се изменя със следения текст: 

    Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец 

не може да надвишава 60 на сто от средната брутна заплата в общинска 

администрация-Хисаря, определена за съответния месец. 

 

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

Подписали – 13     - “против” – няма 

Гласували – 13     - “въздържали се” – 4 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                           /Нено Жутев/      
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 593 

 

Взето с Протокол № 66 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 23.09. 2014 год. 

 

 

 

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно поемане общински 

дълг - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 4, т. 

1, чл. 13, чл.14 и чл. 17, ал. 1  от Закона за общинския дълг, с поименно 

гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Община Хисаря да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да 

поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Интегриран 

проект за подобрение на водния сектор на гр.Хисаря: Изграждане на битова и 

дъждовна канализация на кв.Момина баня, кв.Веригово  и км.Миромир 

гр.Хисаря и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв.Момина 

баня, кв.Веригово и кв.Миромир”, финансиран от Оперативна програма 

„Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос1 „Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, при следните основни 

параметри: 

 Максимален размер на дълга – 1 897 351 лв. (един милион осемстотин 

деветдесет и седем  хиляди, триста петдесет и един лева  ); 

 Валута на дълга – лева; 

 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  
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 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 

части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни 

средства. 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 5,078 %; 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка; 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 

от Закона за общинския дълг. 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Хисаря  да подготви 

искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит 

Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да 

извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 

изпълнение на решението по т. 1.  

 

МОТИВИ: Поемането на общинския дълг е необходимо за 

реализирането на Проект № DIR-51011116-8-42 „Интегриран проект за 

подобрение на водния сектор на гр.Хисаря: Изграждане на битова и дъждовна 

канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово  и км. Миромир гр. Хисаря и 

реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. 

Веригово и кв. Миромир”, който е от важно значение за общността, поради 

което Общински съвет гр. Хисаря счита решението за целесъобразно. 

  

 

 

  

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

Присъствали – 12     - “против” – няма 

Гласували – 12     - “въздържали се” – 3 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО 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      

  

П р е п и с ! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 594 

 

Взето с Протокол № 66 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 23.09. 2014 год. 

 

 

 

Относно: точка „Втора” -  Докладна записка относно одобряване на 

трасе на кабел 20 кV за УПИ 141132, 141133 и 141134, местност “Пловдивски 

път-03”, землище Хисаря и трасе на Водопровод и канализация за УПИ № 

141132, 141133 и 141134,  местност “Пловдивски път-03”, землище Хисаря по 

Заявление вх. № 26-00-620 от 12.09.2014г. от “Пълдинтрейд М” ООД, Димитър 

Костов и Даниела Костова - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и член 30, ал. 3 

от Правилника за прилагане на ЗОЗЗ, с поименно гласуване,  Общински 

съвет гр. Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Одобрява трасе на кабел 20 кV за УПИ № 141132, 141133 и 141134, 

местност “Пловдивски път-03”, землище Хисаря. Трасето да  преминава по 

местен път  кадастрална единица 1366 и полски път 516, публична общинска 

собственост. 

       2. Одобрява трасета на водопровод и канализация за УПИ № 141132, 

141133 и 141134, местност “Пловдивски път-03”, землище Хисаря. Трасетата 

на водопровода пресичат местен път кадастрална единица 1366 и полски път 

141119, публична общинска собственост. Трасетата на канализацията пресичат  

местен път кадастрална единица 1366 и полски път 141119, публична 

общинска собственост. 
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МОТИВИ: Необходимостта от изразяване на съгласие за преминаване 

на трасетата  от Общинския съвет съобразно разпоредбите ППЗОЗЗ. 

 

  

 

 

 

 

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

Присъствали – 12     - “против” – няма 

Гласували – 12     - “въздържали се” – 1 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО 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      

  

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 595 

 

Взето с Протокол № 66 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 23.09. 2014 год. 

 

 

 

 

Относно: точка „Трета” - Докладна записка относно одобряване на 

трасета преминаващи през имоти общинска собственост във връзка с “Подмяна 

на съществуваща въздушна линия 20кV и мачтов трафопост 400 кV с подземен 

кабел 20 кV, външно ел. захранване 1 кV  и изграждане на нов БКТП в част от 

поземлен имот 215027, с която се засягат 0,173 дка земеделска земя - докладва 

инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря. 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и член 30, ал. 3 

от Правилника за прилагане на ЗОЗЗ, с поименно гласуване,  Общински 

съвет гр. Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

           1. Одобрява  проектно ел. трасе  от съществуващ стълб № 131/56/4 на 

ВЛ  20кV “БЕЛОВИЦА” до нов БКТП в имот № 215.27, местност “Куманче”, 

землище с. Старосел, община Хисаря. Проектното трасе да преминава през ПИ 

№ 129093 /полски път/ и ПИ № 000230 /дере/, собственост на Община Хисаря. 

           2. Одобрява проектно ел. трасе на кабелна линия 1кV за имоти 129099 и  

216009, местност “Куманче” и “Брантии”, землище с. Старосел, община 

Хисаря. Проектното трасе да преминава през ПИ № 1.15 /за селскостопански, 

горски, ведомствен път/ - публична общинска собственост и през ПИ № 129.95 

/Община Хисаря - Кметство Старосел/ - общинска частна собственост.    
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МОТИВИ: Необходимостта от изразяване на съгласие за преминаване 

на трасетата  от Общинския съвет съобразно разпоредбите ППЗОЗЗ. 

 

  

 

 

  

  

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

Присъствали – 12     - “против” – няма 

Гласували – 12     - “въздържали се” – 1 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО 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      

  

П р е п и с ! 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 596 

 

Взето срещу подпис с Протокол № 67 от Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област на 07.10. 2014 год. 

 

 

 

 

Относно: точка „Първа” – Докладна записка относно връщане за ново 

oбсъждане на Решение № 587, взето с Протокол № 63 от 09.09.2014 година, с 

което Общински съвет е дал съгласие  община Хисаря да сключи договор за 

кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България –ФЛАГ“ -

ЕАД - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.  

 
 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от ЗМСМА 

и чл. 28, ал. 3 от Правилника за дейността на Общински съвет-Хисаря, 

неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, 

Общински съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 
 

Отменя свое решение № 587, взето с Протокол № 63 от 09.09.2014 

година, с което Общински съвет е дал съгласие  община Хисаря да сключи 

договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в 

България – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на дългосрочен дълг с цел реализация 

на проект № BG161PO001/3.1.03-0048 “Развитие на културно историческите 

атракции на територия та на община Хисаря”, финансиран от Оперативна 

програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 3 “Устойчиво развитие на 

Туризма“, схема BG161PO001/3.1.03./2010 ”Подкрепа за развитието на 

природни, културни и исторически атракции”. 
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     МОТИВИ: С оглед започване на законосъобразна процедура по 

оповестяване намерението на община Хисаря за поемането на дългосрочен 

общински дълг съобразно разпоредбите на Закона за общинския дълг. 
 

 

 

 

 

 

 

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

Подписали – 10     - “против” – няма 

Гласували – 10     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО 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      

  

П р е п и с ! 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 597 

 

Взето срещу подпис с Протокол № 67 от Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област на 07.10. 2014 год. 

 

 

 

 

Относно: точка „Втора” – Докладна записка относно връщане за ново 

oбсъждане на Решение № 593, взето с Протокол № 66 от 23.09.2014 година, с 

което Общински съвет е дал съгласие  община Хисаря да сключи договор за 

кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България –ФЛАГ“ -

ЕАД - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря. 

 
 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от ЗМСМА 

и чл. 28, ал. 3 от Правилника за дейността на Общински съвет-Хисаря, 

неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, 

Общински съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 
 

      

 

Отменя свое решение № 593, взето с Протокол № 66 от 23.09.2014 

година, с което Общински съвет е дал съгласие  община Хисаря да сключи 

договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в 

България – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на дългосрочен дълг с цел реализация 

на Проект № DIR-51011116-8-42  „Интегриран проект за подобрение на водния 

сектор на гр.Хисаря: Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. 

Момина баня, кв. Веригово  и кв. Миромир гр. Хисаря и реконструкция и 

подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. 

Миромир” 
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     МОТИВИ: С оглед започване на законосъобразна процедура по 

оповестяване намерението на община Хисаря за поемането на дългосрочен 

общински дълг съобразно разпоредбите на Закона за общинския дълг. 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

Подписали – 10     - “против” – няма 

Гласували – 10     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                           /Нено Жутев/                                      

                       

                    


