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
№ 598
Взето с Протокол № 68 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.10. 2014 год.

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно информация за
актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря
към 30.09.2014 г. - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 и ал. 3, чл.
125, ал. 4 от ЗПФ и чл. 42, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на община
Хисаря, Общинския съвет, с поименно гласуване, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема информацията за актуализираните промени по бюджета на
Община Хисаря към 30.09.2014 г., съгласно Приложения № 1, 2, 3, 4.
2. Извършва промяна на бюджета на Общината за 2014 г., съгласно
Приложение № 5.
3. Актуализира и промени бюджета на Археологически музей гр. Хисаря
,съгласно Приложение № 6.
4. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община
Хисаря за 2014 г., съгласно Приложение № 7.

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 – 16
Гласували – 16

- “за” – 16
- “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
№ 599
Взето с Протокол № 68 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.10. 2014 год.
Относно: точка „Втора” - Докладна записка относно актуализирана
тригодишна бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. - докладва инж. П.
Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от
Закона за публичните финанси и чл. 27 ал. 2 от Наредбата за условията и
реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности
и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община
Хисаря, приета с Решение № 461/21.01.2014 г. на ОбС, във връзка с
разпоредбите на РМС № 57 от 4 февруари 2014 г. за бюджетната процедура
за 2015 г. и писмо № БЮ-5 от 2 септември 2014 г. на Министерство на
финансите, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Одобрява Актуализираната бюджетна прогноза за периода 2015-2017
г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на
община Хисаря съгласно Приложение № 8 към писмо № БЮ-5 от 02
Септември 2014 г. на Министерство на финансите.
2. Одобрява Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез
договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2015-2017 г. –
Приложение № 6 „а” към писмо № БЮ-5 от 02 Септември 2014 г. на
Министерство на финансите.
3. Одобрява Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база
действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за

периода 2015-2017г. на община Хисаря съгласно Приложение № 6 „б” към
писмо № БЮ-5 от 2 Септември 2014г. на Министерство на финансите.
4. Одобрява Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по
обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за
поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2015-2017г. на
община Хисаря съгласно Приложение № 6 „в” към писмо № БЮ-5 от 02
Септември 2014г. на Министерство на финансите.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на Решение № 57 от 4 февруари
2014 г. на Министерски съвет, основните принципни насоки с на МФ по
приемане на бюджетната процедура за 2015 година и писмо № БЮ-5 от 2
септември 2014 г. на Министерство на финансите, Общинският съвет намира
решението за целесъобразно.

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

- “за” – 16
- “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
№ 600
Взето с Протокол № 68 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.10. 2014 год.
Относно: точка „Трета”- Докладна записка относно готовност на
община Хисаря за зимния сезон 2014-2015 год. - докладва инж. П. Ганева –
кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Приема информацията относно зимната подготовка на Общината за
сезон 2014-2015 год.
МОТИВИ: Приемането решението има за цел да провери готовността
на Общината за зимния сезон, като инфраструктура.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

- “за” – 14
- “против” – няма
- “въздържали се” – 2

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 601
Взето с Протокол № 68 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.10. 2014 год.
Относно: точка „Четвърта” - Докладна записка относно информация за
постъпилите жалби и сигнали в Общината и работата по тяхното решаване докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
Приема информацията относно информация за постъпилите жалби и
сигнали в Общината.
МОТИВИ: С оглед осъществяване на контрол върху дейността на
администрацията и нейната ефективност, Общински съвет намира настоящото
решение за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

- “за” – 16
- “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
№ 602
Взето с Протокол № 68 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.10. 2014 год.

Относно: точка „Пета” - Предложение относно Вземане на решение за
извършване на допълнителна парична вноска в „Хисарска гора” ЕООД гр.
Хисаря в размер на 8000 лева - докладва инж. П. Ганева – кмет на община
Хисаря.
На основание 21, ал. 1, т. 9, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2, чл.
137, ал. 1, т. 9 от ТЗ и чл. 10, ал. 1, т. 14 от "Наредбата за реда за
учредяване на търговските дружества и упражняване правата на
собственост на община Хисаря върху общинската част от капитала на
търговските дружества", с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Община Хисаря да направи допълнителна парична вноска в "Хисарска
гора” ЕООД гр. Хисаря в размер до 8000 /осем хиляди/ лева.
2. Срокът на допълнителната парична вноска е до 20.12.2014 година.
4. Цел на вноската: осигуряване на средства за счетоводно обслужване и
възнаграждения, покриване на консумативи, наеми и охрана на офис, съдебни
такси и възнаграждения на вещи лица.

МОТИВИ: Фактически основания – Осигуряване на счетоводна
обезпеченост на дружеството и средства за съдебни такси и възнаграждения за
вещи лица с цел приключване на съдебните производства, по които „Хисарска
гора“-ЕООД се явява страна.

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

- “за” – 11
- “против” – няма
- “въздържали се” – 5

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
№ 603
Взето с Протокол № 68 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.10. 2014 год.
Относно: точка „Седма” - Докладна записка относно продажба на
земеделски земи в землището на село Михилци и землището на село Черничево
- 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 във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 1 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество в община Хисаря, с
поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и
разпореждане с общинската собственост за 2014 година, като в Раздел ІІ.
Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като не парична вноска в
капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за
публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия; точка ІІ.2.
Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
продажба, подточка ІІ.2.2.Земеделски земи, включва:
№ землище

имот
№

нтп

1. Михилци 229028 нива
2. Черничево 184018 нива

площ
дка.

кат.

3.204 ІV
7.429 ІV

местност
Дерезлий
Оризара

Пазарна цена
в лева

1860.00
5200.00

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

1. Михилци 229028 нива
2. Черничево 184018 нива

площ
дка.

кат.

3.204 ІV
7.429 ІV

местност

Дерезлий
Оризара

Пазарна цена
в лева

1860.00
5200.00

4. Възлага на Кмета на община Хисаря да проведе публичните явни
търгове и сключи договорите за продажба
МОТИВИ: Мотивите за предложената продажба са, че има проявен
интерес за закупуване на имотите от страна на купувачи и с цел осигуряване на
приходи за общинския бюджет за обезпечаване финансирането на голяма част
от дейностите в общината и кметствата..

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

- “за” – 13
- “против” – няма
- “въздържали се” – 3

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
№ 604
Взето с Протокол № 68 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.10. 2014 год.
Относно: точка „Девета” - Докладна записка относно възстановяване
право на собственост върху земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ на н-ци на Стоян
Стоилов Гечков с. Кръстевич - докладва инж. П. Ганева – кмет на община
Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 1 от
ЗСПЗЗ в съответствие с разпоредбите на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на
ЗСППЗЗ, (ДВ бр. 62/2010 год.), след установяване на границите на
земеделския имот, за който е издадено решение на Общинска служба по
земеделие-Хисаря за признаване правото на възстановяване на собствеността в
съществуващи или възстановими стари реални граници със скица, издадена от
ОС „Земеделие”-Хисаря, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Предоставя част от имот №103109 с площ 12.000 дка., местност
“Узунтарла”, землище село Кръстевич за възстановяване правото на
собственост на наследници на Стоян Стоилов Гечков, съгласно направеното
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 – 16
Гласували – 16

- “за” – 13
- “против” – няма
- “въздържали се” – 3

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
№ 605
Взето с Протокол № 68 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.10. 2014 год.
Относно: точка „Десета” - Докладна записка относно възстановяване
право на собственост върху земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ на н-ци на Никола
Петров Апостолов с. Кръстевич - 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 № 108044 с площ 1.200 дка., местност
“Дорутарла”, землище село Кръстевич за възстановяване правото на
собственост на наследници на Никола Петров Апостолов, съгласно
направеното геодезическо заснемане.
2. Предоставя част от имот № 108044 с площ 10.300 дка., местност
“Дорутарла”, землище село Кръстевич за възстановяване правото на
собственост на наследници на Никола Петров Апостолов, съгласно
направеното геодезическо заснемане.
3. Предоставя част от имот № 103075 с площ 12.900 дка., местност
“Узунтарла”, землище село Кръстевич за възстановяване правото на
собственост на наследници на Никола Петров Апостолов, съгласно
направеното геодезическо заснемане.

4. Предоставя част от имот № 115139 с площ 6.600 дка., местност
“Дренака”, землище село Кръстевич за възстановяване правото на
собственост на наследници на Никола Петров Апостолов, съгласно
направеното 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 – 16
Гласували – 16

- “за” – 13
- “против” – няма
- “въздържали се” – 3

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
№ 606
Взето с Протокол № 68 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.10. 2014 год.
Относно: точка „Единадесета” - Докладна записка относно заявление вх.
№ 94-00-М-375 от 13.10.2014г. от Мартин Джинджев за поставяне на подвижен
павилион за продажба на закуски на общинско място, намиращо се на бул.
„Иван Вазов” - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 56 от
Закона за устройство на територията във връзка с чл.8, ал.1, т.1 от
Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други
обслужващи дейности и елементи от градското обзавеждане на
територията на община Хисаря, с поименно гласуване, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
Разрешава поставяне на подвижен павилион от 8 кв. м. за продажба на
закуски на общинско място, намиращо се на бул. Иван Вазов, в озеленени
площи пред УПИ № ІІ-913, квартал 105 по РП на гр. Хисаря от 2007г. /срещу
универсалния магазин, в пространството между тротоара и оградата на сем.
Сапунджиеви/.
МОТИВИ: С оглед търсенето и предлагането на услуги от жителите на
град Хисаря и подкрепата на местния дребен бизнес, Общински съвет –Хисаря
намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 16
Присъствали – 16
- “против” – няма
Гласували – 16
- “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
№ 607
Взето с Протокол № 68 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.10. 2014 год.
Относно: точка „Дванадесета” - 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 на 200 (двеста) лв. на
Пенка Георгиева Дишева, Красново, общ. Хисаря, ул. „Първа” № 51 за
покриване на част от разходите направени за лечението на съпруга й Рангел
Веселинов Дишев – извършени две операции и последваща терапия.
2. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 200 (двеста) лв. на
Куман Петров Кълвачев, с. Старосел, общ. Хисаря, ул. „Партизанска” №11, за
покриване на част от разходите направени за лечението му - операция и
закупени медикаменти. Г-н Кълвачев от години полага грижи за двамата си
родители, чието здравословно състояние е много тежко и също изисква
постоянна терапия, свързана с големи финансови разходи.
3. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 300 (триста) лв. на
Ангел Васков Иванов, с. Ново Железаре, общ. Хисаря, ул. „25-та”, №4, за
покриване на разходите необходими за продължително лечение. Живее сам с
тежко 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
разглеждане на подадените от лицата заявления за отпускане на помощи и
предвид това, че същите отговарят на условията на Наредбата за подпомагане
на социално слаби граждани от бюджета на Община Хисаря, приета с Решение
№ 226, Протокол № 25 от 22.03.2012 год., изменена и допълнена с Решение №
56, Протокол № 9 от 21.02.2012 год. от Общински съвет Хисаря, Общинския
съвет намира настоящото решение за целесъобразно.

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

- “за” – 16
- “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
№ 608
Взето с Протокол № 69 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.11. 2014 год.
Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно реализацията на
проектите по Европейските програми - докладва инж. П. Ганева – кмет на
община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
Приема информацията за реализация на проектите по Европейските
програми, по които Община Хисаря има сключени договори.
МОТИВИ: Приемането решението има за цел да провери на какъв етап
от изпълнението на проектите и сроковете, в които следва да бъдат завършени
и предотвратяване на евентуални санкции при забавяне сроковете за
реализация, поради което 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,
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
№ 609
Взето с Протокол № 69 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.11. 2014 год.
Относно: точка „Втора” - Докладна записка относно дейността на
Общинска администрация по реализацията на социалната програма за доставка
на топла храна на нуждаещите се. Отчет за дейността на Домашен социален
патронаж гр. Хисаря за 2014 г. - докладва инж. П. Ганева – кмет на община
Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
Приема отчета за дейността на общинска администрация по реализацията
на социалната програма за доставка на топла храна на нуждаещите се за 2014 г.
МОТИВИ: С приемането на отчета за изпълнението на дейностите в
областта на социалната политика от община Хисаря за 2014 година се извърши
проверка по изпълнението на социалната програма от страна на община
Хисаря във връзка с доставката на топла храна на нуждаещите се и
разширяването на дейността на Домашен социален патронаж гр. Хисаря за
2014 г. относно подобряване качеството на предоставяните социални услуги.
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,
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
№ 610
Взето с Протокол № 69 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.11. 2014 год.
Относно: точка „Трета” - Докладна записка относно коледни и
новогодишни празници - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
Приема информацията за подготовката на Коледните и новогодишни
празници.
МОТИВИ: Решението е целесъобразно, тъй като има за цел да се
провери каква е готовността на общината за коледните и новогодишни
празници за предоставяне на населението добро празнично настроение.
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,
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
№ 611
Взето с Протокол № 69 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.11. 2014 год.

Относно: точка „Четвърта” - Докладна записка относно издаване на
Запис на заповед от Кмета на община Хисаря в полза на разплащателна
агенция на фонд „Земеделие”(РА ДФЗ) - 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 № 16/223/00301 от 31.10.2014 г. по
мярка 223 ЗАЛЕСЯВАНЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
за Проект
«Първоначално залесяване на неземеделски земи - създаване на горски
култури и поддържане на създадените горски култури - залесяване на
изоставена земеделска земя 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, с поименно гласуване, Общински
съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Упълномощава кмета на община Хисаря инж. Пенка Йотова Ганева да
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на
предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер
на 274765,18 лв. (Двеста седемдесет и четири хиляди седемстотин шейсет и
пет лева и осемнадесет стотинки) като обезпечение на авансовото плащане по

проект: № 16/223/00301 - ЗАЛЕСЯВАНЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
«Първоначално залесяване на неземеделски земи -създаване на горски култури
и поддържане на създадените горски култури - залесяване на изоставена
земеделска земя на територията на община Хисаря».
2. Възлага на кмета на Община Хисаря да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 16/223/00301 от
дата 31.10.2014 г. по мярка 223 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
МОТИВИ: Сумата по авансовото плащане по проект: № 16/223/00301 ЗАЛЕСЯВАНЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ «Първоначално залесяване на
неземеделски земи -създаване на горски култури и поддържане на създадените
горски култури - залесяване на изоставена земеделска земя на територията на
община Хисаря» се изплаща от ДФЗ – РА след представяне от страна на
Община „Хисаря“ на обезпечение – запис на заповед, издадена от Общината в
полза на ДФЗ – РА в посочения размер и решение на Общински съвет за
одобряване на запис на заповед. Ето защо Общински съвет-Хисаря намира
решението за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 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
№ 612
Взето с Протокол № 69 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.11. 2014 год.
Относно: точка „Пета” - Докладна записка относно издаване на Запис на
заповед от Кмета на община Хисаря в полза на разплащателна агенция на фонд
„Земеделие”(РА ДФЗ) по проект: № 16/321/01283 – „Интегриран проект за
ремонт и реконструкция на спортни съоръжения на територията на община
Хисаря” - 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 № 16/321/01283 от 27.11.2012 г.
по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони“ за Проект ИНТЕГРИРАН 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, с поименно
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Упълномощава кмета на общината Хисаря инж. Пенка Йотова
Ганева да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на
предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер
на 6593,40 лв. (шест хиляди деветдесет и три лева и 40 ст.) за обезпечаване на

110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по
договор за отпускане на финансова помощ 16/321/01283/27.11.2012г. за
ИНТЕГРИРАН 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 ДДС по авансово плащане по договор №
16/321/01283/27.11.2012г. по мярка 321 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция.
МОТИВИ: Сумата по авансовото плащане за финансиране на разходи за
ДДС се изплаща от ДФЗ – РА след представяне от страна на Община „Хисаря“
на обезпечение – запис на заповед, издадена от Общината в полза на ДФЗ – РА
в размер на 110% от стойността на авансовото плащане за финансиране на
разходи за ДДС и решение на Общински съвет за одобряване на запис на
заповед. Ето защо Общински съвет Хисаря намира решението за
целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 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
№ 613
Взето с Протокол № 69 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.11. 2014 год.

Относно: точка „Шеста” - Докладна записка относно издаване на Запис
на заповед от Кмета на община Хисаря в полза на разплащателна агенция на
фонд „Земеделие” (РА ДФЗ) - 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 № 16/321/01418 от 14.12.2013 г. по
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“
за Проект„Рехабилитация на път PVD – 1057 с. Калояново – с. Старо
Железаре от км 0+00 до км12+005,63 – участък от км 6+540 до км
12+005,63” 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, с поименно
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Упълномощава кмета на общината Хисаря инж. Пенка Йотова
Ганева да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на
предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер
на 629037,37лв. (шестотин двадесет девет хиляди тридесет и седем лв. и
тридесет и седем стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на

допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на
финансова помощ № 16/321/01418 от 14.12.2013 г. „Рехабилитация на път
PVD – 1057 с. Калояново – с. Старо Железаре от км 0+00 до км12+005,63 –
участък от км 6+540 до км 12+005,63” 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 № 16/321/01418
от 14.12.2013 г. по мярка 321 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
МОТИВИ: Сумата по авансовото плащане за финансиране на разходи за
ДДС се изплаща от ДФЗ – РА след представяне от страна на Община „Хисаря“
на обезпечение – запис на заповед, издадена от Общината в полза на ДФЗ – РА
в размер на 110% от стойността на авансовото плащане за финансиране на
разходи за ДДС и решение на Общински съвет за одобряване на запис на
заповед. Ето защо Общински съвет Хисаря намира решението за
целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 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
№ 614
Взето с Протокол № 69 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.11. 2014 год.

Относно: точка „Седма” - Докладна записка относно издаване на Запис
на заповед от Кмета на община Хисаря в полза на разплащателна агенция на
фонд „Земеделие”(РА ДФЗ) по Договор № 16/321/01232/27.11.2012 г.
„Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа на с.
Паничери, община Хисаря“ - 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 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, 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, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Упълномощава кмета на общината Хисаря инж. Пенка Йотова
Ганева да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на
предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер

на 7187,40 лв. (седем хиляди сто осемдесет и седем лева и 40 ст.) за
обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено
авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ
16/321/01232/27.11.2012г. 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 ДДС по авансово плащане по договор №
16/321/01232/27.11.2012 г. по мярка 321 и да ги представи пред ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
МОТИВИ: Сумата по авансовото плащане за финансиране на разходи за
ДДС се изплаща от ДФЗ – РА след представяне от страна на Община „Хисаря“
на обезпечение – запис на заповед, издадена от Общината в полза на ДФЗ – РА
в размер на 110% от стойността на авансовото плащане за финансиране на
разходи за ДДС и решение на Общински съвет за одобряване на запис на
заповед. Ето защо Общински съвет Хисаря намира решението за
целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 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
№ 615
Взето с Протокол № 69 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.11. 2014 год.

Относно: точка „Осма” - Докладна записка относно заявление вх. № 9400-Т-237 от 04.11.2014 г., от Тодорка Божкова Цокова за произнасяне по
допускане, проучване и проектиране на ПУП-ПР за УПИ № ІІ, кв. 49 по плана
на с. Беловица, одобрен със Заповед № РД-02-14-2297 от 2000 г. и Заповед №
168,869 от 1928 г. - докладва: инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 и
чл. 208 от ЗУТ, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. На основание член 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране
по член 125 от ЗУТ, във връзка с Заявление вх. №94-00-т-237 от 04.11.2014 г.,
от Тодорка Божкова Цокова за произнасяне по допускане, проучване и
проектиране на ПУП-ПР за УПИ № ІІ, кв. 49 по плана на с. Беловица, одобрен
със Заповед № РД-02-14-2297 от 2000 г. и Заповед № 168,869 от 1928 г.
2. На основание член 124а, ал. 1 от ЗУТ се разрешава на Тодорка Божкова
Цокова да изработи проект за ПУП-ПР за УПИ № ІІ, кв. 49 по плана на с.
Беловица, одобрен със Заповед № РД-02-14-2297 от 2000 г. и Заповед №
168,869 от 1928 г., съгласно приложение.

МОТИВИ: Във връзка с изявеното намерение и необходимостта от
промяна на плана на селото за посочения имот, Общински 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,
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
№ 616
Взето с Протокол № 69 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.11. 2014 год.

Относно: точка „Девета” - Докладна записка относно заявление вх. №
26-00-674 от 03.10.2014 г. от “Корект Джелепов” ЕООД за одобряване на
трасе, на водопровод за напоителна система, за капково напояване на поземлен
имот № 703045, по КВС на с. Паничери, обл. Пловдивска - докладва инж. П.
Ганева – кмет на община Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от
Правилника за прилагане на ЗОЗЗ, с поименно гласуване, Общински съвет
гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Одобрява преминаването на трасе на външен водопровод РЕ Ф110 за имот
№ 703045 по КВС на землище Паничери през общински имоти:
1. В землището на с. Мътеница-316 /напоителен канал/ - общинска
частна собственост; 331 /пасище/-общинска публична собственост; 333
/напоителен канал/ общинска частна собственост; 352 /за селскостопански,
горски, ведомствен път/ - общинска публична собственост; 358/ за
селскостопански, горски, ведомствен път/ - общинска публична собственост;
359 /за селскостопански, горски, ведомствен път/ - общинска публична
собственост, като при изкопните работи не се нарушават разположените в
съседство имоти частна собственост.
2. В землището на с. Паничери-759 /за селскостопански, горски,
ведомствен път/ - общинска публична собственост.

МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения, и с
цел задоволяване нуждите на инвеститора и с оглед необходимостта от
изразяване на съгласие за преминаване на трасето през имоти-общинска
собственост, Общинския 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,
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
№ 617
Взето с Протокол № 69 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.11. 2014 год.

Относно: точка „Десета” - Докладна записка относно възстановяване
право на собственост върху земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ на н-ци на Петко
Христов Кръстанов - 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 :
Да предостави част от имот № 108044 с площ 34.800 дка., местност
“Дорутарла”, землище село Кръстевич за възстановяване правото на
собственост на наследници на Петко Христев Кръстанов, съгласно
направеното 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,
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
№ 618
Взето с Протокол № 69 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.11. 2014 год.

Относно: точка „Единадесета” - Докладна записка относно
възстановяване право на собственост върху земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ на
Гана Димитрова Кънева - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 1 от
ЗСПЗЗ в съответствие с разпоредбите на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на
ЗСППЗЗ, (ДВ бр. 62/2010 год.), след установяване на границите на
земеделския имот, за който е издадено решение на Общинска служба по
земеделие-Хисаря за признаване правото на възстановяване на собствеността в
съществуващи или възстановими стари реални граници със скица, издадена от
ОС „Земеделие”-Хисаря, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Предоставя част от имот № 117132 с площ 10.00 дка., местност
“Среща”, землище село Кръстевич за възстановяване правото на
собственост на Гана Димитрова Кънева ЕГН 2006034399, съгласно
направеното 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,
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
№ 619
Взето с Протокол № 69 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.11. 2014 год.

Относно: точка „Дванадесета” - Докладна записка относно
възстановяване право на собственост върху земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ на нци на Георги Марков Стоянов - докладва инж. П. Ганева – кмет на община
Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 1 от
ЗСПЗЗ в съответствие с разпоредбите на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на
ЗСППЗЗ, (ДВ бр. 62/2010 год.), след установяване на границите на
земеделския имот, за който е издадено решение на Общинска служба по
земеделие-Хисаря за признаване правото на възстановяване на собствеността в
съществуващи или възстановими стари реални граници със скица, издадена от
ОС „Земеделие”-Хисаря, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Предоставя част от имот № 109159 с площ 16.000 дка., местност
“Бейска кория”, землище село Кръстевич за възстановяване правото на
собственост на наследници на Георги Марков Стоянов, съгласно направеното
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” – 13
- “против” – няма
- “въздържали се” – 1

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 620
Взето с Протокол № 69 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.11. 2014 год.

Относно: точка „Тринадесета” - Докладна записка относно
възстановяване право на собственост върху земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ на нци на Панчо Харалампиев Мерджанов - докладва инж. П. Ганева – кмет на
община Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 1 от
ЗСПЗЗ в съответствие с разпоредбите на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на
ЗСППЗЗ, (ДВ бр. 62/2010 год.), след установяване на границите на
земеделския имот, за който е издадено решение на Общинска служба по
земеделие-Хисаря за признаване правото на възстановяване на собствеността в
съществуващи или възстановими стари реални граници със скица, издадена от
ОС „Земеделие”-Хисаря, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Предоставя част от имот № 101160 с площ 37.400 дка., местност
“Кюери”, землище село Кръстевич за възстановяване правото на собственост
на наследници на Панчо Харалампиев Мерджанов.
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” – 13
- “против” – няма
- “въздържали се” – 1

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 621
Взето с Протокол № 69 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.11. 2014 год.
Относно: точка „Четиринадесета” - 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 :
Отпуска еднократна парична помощ в размер на 400 (четиристотин) лв.
на Илия Костов Илиев, гр. Хисаря, общ. Хисаря, ул. Васил Левски № 13 за
покриване на част от разходите направени за лечение, закупуване на
кислороден апарат на стойност 1200лв. и не разплатени сметки към ВиК.
МОТИВИ: Във връзка с положителното становище на комисията,
назначена от Кмета на общината със Заповед РД-05-90/02.03.2012 година след
разглеждане на подаденото от лицето заявления за отпускане на помощи и
предвид това, че същият отговаря на условията на Наредбата за подпомагане
на социално слаби граждани от бюджета на Община Хисаря, приета с Решение
№ 226, Протокол № 25 от 22.03.2012 год., изменена и допълнена с Решение №
56, Протокол № 9 от 21.02.2012 год. от Общински съвет Хисаря, Общинския
съвет намира настоящото решение 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,
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
№ 622
Взето с Протокол № 69 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.11. 2014 год.

Относно: точка „Петнадесета” - 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, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинския дълг, с
поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1.Община Хисаря да сключи РАМКОВО КРЕДИТНО СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” 20072013Г. за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България ФЛАГ” ЕАД, по силата на коeто да поеме дългосрочен общински дълг с цел
финансиране на собственото участие на община Хисаря в следните одобрени
проекти:
 „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”, по
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансово помощ № DIR51011116C012 сключен на 17.04.2012г. между община Хисаря и Министерство на
околната среда и водите (Проект 1);

 „Интегриран проект за подобрение на водния сектор на гр.Хисаря:
Компонент 1. Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ на
гр.Хисаря, по Договор за безвъзмездна финансова помаш № 58111-С053-244,
сключен на 23.12.2008 г. между община Хисаря и Министерство на околната
среда и водите (Проект 2);

„Подготовка на инвестиционен проект – Интегриран проект за
подобряване на водния сектор на гр.Хисаря” по Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № 58-131-Ъ136, сключен между община
Хисаря и Министерство на околната среда и водите (Проект 3),
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 – български лева;



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



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: С цел осигуряване на средства за окончателно разплащане
и разплащане на наложени допълнителни финансови корекции,собствен
принос на Община Хисаря и недопустимите разходи за проекти по
ОПОС,Общински съвет-Хисаря намира настоящото решение за целесъобразно.

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

- “за” – 13
- “против” – няма
- “въздържали се” – 1

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 623
Взето с Протокол № 69 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.11. 2014 год.
Относно: точка „Шестнадесета” - 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, ал. 2 и ал. 3 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” и утвърждава следните основни параметри,при които
се поема дълга:
 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.
- 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.
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 – български лева.

 Вид на дълга – дългосрочен,целеви 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. Одобрява проект на договор за кредит с „Фонд за органите на местното
самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД.
2.2. 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 настоящото решение.
МОТИВИ:С цел осигуряване на средства за разплащане на разходи по
изпълнението на проекта,който е в интерес на местната общност ,Общински
съвет Хисаря намира настоящото решение за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 13
Присъствали – 14
- “против” – няма
Гласували – 14
- “въздържали се” – 1
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

