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
№ 624
Взето с Протокол № 70 на извънредното заседание на Общински съвет
гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 16.12. 2014 год.

Относно: точка „Първа” - Приемане на план-сметка по чл. 17 от
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на
община Хисаря, приета с Решение № 574/20.01.2011г. изменена и допълнена с
Решение № 18/13.12.2011г., Решение № 59/21.02.2012г., Решение №
241/18.12.2012г., Решение № 462/21.01.2014 г. и Решение № 565/22.07.2014 г. –
докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 от
ЗМДТ
във връзка с чл. 17 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите на територията
на община Хисаря, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема План-сметка съгласно чл. 17 Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на
община Хисаря за приходите и разходите за дейностите по сметосъбиране,
сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в
Община Хисаря за 2015 година в размер на 904000 лева, съгласно
Приложението.

МОТИВИ: Таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за
всяко населено място с решение на общинския съвет. Съгласно чл. 66, ал. 3 от
ЗМДТ срокът за определяне размера на таксата за битови отпадъци,
респективно приемане на план-сметката за 2015 година е края на настоящата
година. Ето защо, Общински Хисаря намира решението за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 15

- “за” – 12
- “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
№ 625
Взето с Протокол № 70 на извънредното заседание на Общински съвет
гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 16.12. 2014 год.
Относно: точка „Втора” - Докладна записка относно приемане на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на
община Хисаря, приета с Решение № 574/20.01.2011г. изменена и допълнена с
Решение № 18/13.12.2011г., Решение № 59/21.02.2012г., Решение №
241/18.12.2012г., Решение № 462/21.01.2014 г. и Решение № 565/22.07.2014 г.
докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ във
връзка с чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от АПК и
представените към проекта мотиви, с поименно гласуване, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на
община Хисаря, приета с Решение № 574/20.01.2011 г. изменена и допълнена с
Решения № № 18/13.12.2011 г.,59/21.02.2012 г., 176/11.09.2012 г., 241/
18.12.2012 г., 462/21.01.2014 г. и 565/22.07.2014 г., както следва:
ГЛАВА ВТОРА „Местни такси”, РАЗДЕЛ І „Такса битови
отпадъци”
§ 1. Чл. 14, ал. 2 се изменя, както следва:
(2) Определя промили за изчисляване размера на таксата, както следва:

І. „Жилищни и нежилищни имоти на физически лица и жилищни имоти
на юридически лица – ТБО се определя върху данъчната оценка на жилищния
имот умножена с общия промил на изброените по долу населени места (чл. 18,
ал. 1 от Наредбата)
населени места
гр. Хисаря
с. Михилци
с. Черничево
с.СТ.Железаре
с.Краснова
с.Мало Крушево
с.Беловица
с.Ново Железаре
с.Старосел
с.Мътеница
с.Кръстевич
с.Паничери

‰ Сметосъб.
1.51
0.50
7.13
3.38
7.13
3.38
8.32
3.95
10.80
5.12
15.55
7.37
10.15
4.82
9.50
4.51
8.96
4.25
9.50
4.51
9.83
4.66
7.13
3.38

Такси
депо
Съдове Чистота
0.38
0.17
0.46
2.56
1.19
0.00
2.56
1.19
0.00
2.99
1.38
0.00
3.89
1.79
0.00
5.60
2.58
0.00
3.65
1.68
0.00
3.42
1.57
0.00
3.23
1.48
0.00
3.42
1.57
0.00
3.54
1.63
0.00
2.56
1.19
0.00

ІІ. Нежилищни имоти за юридически лица по чл. 18, ал. 2 и 3 от
Наредбата:
За услугите по сметосъбиране и сметоизвозване; по обезвреждане на
битови отпадъци в депа или в други съоръжения; по поддържане на места за
обществено ползване (чистота) и по осигуряване на съдове за битови
отпадъци размера на таксата се определя пропорционално и се изчислява,
като данъчната основа се умножи с промила за съответната група на
дейност.

населени места
гр. Хисаря
с. Михилци
с. Черничево
с.СТ.Железаре
с.Краснова
с.Мало Крушево
с.Беловица
с.Ново Железаре
с.Старосел
с.Мътеница
с.Кръстевич
с.Паничери

‰

1.51
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1

Такси
Сметосъб. депо
Съдове Чистота
0.50
0.38
0.17
0.46
3.84
2.91
1.35
0.00
3.84
2.91
1.35
0.00
3.84
2.91
1.35
0.00
3.84
2.91
1.35
0.00
3.84
2.91
1.35
0.00
3.84
2.91
1.35
0.00
3.84
2.91
1.35
0.00
3.84
2.91
1.35
0.00
3.84
2.91
1.35
0.00
3.84
2.91
1.35
0.00
3.84
2.91
1.35
0.00

§ 2. Чл. 19 а се изменя, както следва:
Чл. 19а (1):
1. т. 2 се изменя по следния начин:“ За имотите, които няма да се ползват
през цялата година и данъчно задължения субект (граждани и фирми) е
подал декларация за това в деловодството на община Хисаря до края на
предходната година“.
2. т. 3-та се отменя.
3. т. 7-ма се отменя.
4. т. 9-та се отменя.
5. създава се нова т. 10: “Не се освобождават тези, които имат неплатени
задължения за данъци и такси за предходни години“.
§ 3. Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2 се допълва, както следва:
Създават се :
т. 13.3. Билет за ползване на вана – 5 лв.
т. 13.4. Такса ползване на чаршаф – 1 лв.
§ 4. ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се
допълват, както следва:
§ 6 (нов) Утвърждава Приложение 3 - Декларация за освобождаване от
такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци по чл. 19, ал. 1, т.
2 от Наредбата.
МОТИВИ: Съобразяване на нормативната база на община Хисаря с
разходите, необходими за предоставянето на услугата, при спазване на
принципите, определени в чл. 8 от ЗМДТ – възстановяване на пълните разходи
на общината по предоставяне на дадена услуга и повишаване на нейното
качество, Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 15

- “за” – 11
- “против” – няма
- “въздържали се” – 4

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
№ 626
Взето с Протокол № 70 на извънредното заседание на Общински съвет
гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 16.12. 2014 год.

Относно: точка „Трета” - Докладна записка относно изплащане
на
допълнително възнаграждение на кметовете на населени места и персонала от
бюджетните дейности извън общинска администрация - докладва инж. П.
Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 5 от ПМС
№ 67/2010 г. и чл. 27 от Вътрешните правила за заплатите в общинска
администрация Хисаря, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Определя допълнително възнаграждение за постигнати резултати
кметовете на населените места, както следва:
Богдан Иванов – кмет на с.Черничево – 363 лв.
Илия Тонов – кмет на с.Ст.Железаре – 387 лв.
Нанка Тарева – кмет на с.Паничери – 393 лв.
Иван Жутев – кмет на с.Старосел – 411 лв.
Иван Бабаджанов – кмет на с.Красново – 393 лв.
Илина Костова – кмет на с.Беловица – 363 лв.
Румен Айвазов – кмет на с.Кръстевич – 363 лв.
2. Дава съгласие да се изплатят допълнителни възнаграждения
постигнати резултати на работници и служители от бюджетните дейности
общината, в които има реализиран остатък (икономия) от ФРЗ в размер

на

за
на
до

реализираната икономия, но не повече от 50 % от индивидуалната основна
месечна работна заплата на съответния работник или служител за
делегираните от държавата дейности и не повече от 50 лв. на съответния
работник или служител в местните дейности на общината.
МОТИВИ: С оглед стимулиране на работниците и служителите и
кметовете на населените места и за постигане на по-добри резултати в
работата, Общинския съвет намира решението за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 15

- “за” – 14
- “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
№ 627
Взето с Протокол № 70 на извънредното заседание на Общински съвет
гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 16.12. 2014 год.
Относно: точка „Четвърта” - Докладна записка относно изплащане на
допълнително възнаграждение на Кмета на общината - докладва П. Бойновски
– председател на ОбС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 5 от ПМС
№ 67/2010 г. и чл. 27 от Вътрешните правила за заплатите в общинска
администрация Хисаря, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Определя допълнително възнаграждение за постигнати резултати на
кмета на община Хисаря инж. Пенка Йотова Ганева в размер на 803 лв.
МОТИВИ: С оглед постигнатите добри резултати в работата от Кмета
на общината, Общинския съвет намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 14
Присъствали – 16
- “против” – няма
Гласували – 15
- “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
№ 628
Взето с Протокол № 71 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.12. 2014 год.
Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно информация за
актуализация на бюджета и инвестиционната програма на Община Хисаря докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 и ал. 3
от ЗПФ и чл. 41, ал. 1 и ал. 2 от Наредба 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, с
поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Извършва промяна на бюджета на Общината за 2014 г.съгласно
Приложение№ 1
2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община
Хисаря за 2014 г. съгласно Приложение № 2.
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
- “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
№ 629
Взето с Протокол № 71 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.12. 2014 год.

Относно: точка „Втора” - Докладна записка относно приемане на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на
местните данъци на територията на община Хисаря, приета с Решение №
573/20.01.2011г. изменена и допълнена с Решение № 17/13.12.2011г., Решение
№ 434/17.12.2013 г. - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2 от
ЗМДТ, чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл.79 от АПК, с
поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето
размера на местните данъци на територията на община Хисаря, приета с
Решение № 573/20.01.2011 г. изменена и допълнена с Решение № 17/
13.12.2011 г., Решение № 434/17.12.2013 г., както следва:
§ 1. В Чл. 35, ал. 2 думите „размер 1,5 на сто” се заменят с „размер 2,0
на сто”.
§ 2. В Чл. 41, ал. 6 думите „размер 10,00 лв.” се заменят с „размер 20
лв.”.
§ 3. В Чл. 41, ал. 12 след 150,00 лв. се добавя запетая и „превозни
средства от категория L7e по Закона за движение по пътищата – 100 лв.

МОТИВИ: След анализ на собствените приходи на Община Хисаря и с
оглед увеличения размер на общинския дълг се стига до извода, че е
необходим ръст в собствените приходи на общината, поради което Общинския
съвет счита 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
№ 630
Взето с Протокол № 71 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.12. 2014 год.

Относно: точка „Трета” - Докладна записка относно поемане на
краткосрочен дълг - временен безлихвен заем - 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. 5,
т. 1 от Закона за общинския дълг, с поименно гласуване, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
Дава съгласие Община Хисаря да поеме краткосрочен дълг, чрез
безлихвен заем от набирателната сметка на община Хисаря за разплащане на
допустими разходи по проекти, при следните основни параметри:
 Максимален размер на дълга – 135 000 лв. (сто тридесет и пет хиляди
лева).
 Валута на дълга – лева.
 Вид на дълга – краткосрочен.
 Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 6 месеца от датата на усвояване.
 Максимален лихвен процент – безлихвен.
 Начин на обезпечение на кредита: вземанията на Община Хисаря по:
Договор за безвъзмездна финансов помощ (ДБФП) № BG 051PO0015.2.09

Договор за безвъзмездна финансов помощ (ДБФП) № 13-1376/07.11.2013 г. Договор за безвъзмездна финансов помощ (ДБФП) № 13-1140/15.08.2013 г.
Договор за безвъзмездна финансов помощ (ДБФП) № ESF-1111-06-070009/28.04.2014 г.
МОТИВИ: Нуждата от средства в края на годината за покриване на
разходите по плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския
съюз с оглед нормалното им и успешно приключване, а оттам и нормалното
приключване на бюджетната година за общината, поради което Общинския
съвет счита 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
№ 631
Взето с Протокол № 71 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.12. 2014 год.
Относно: точка „Четвърта” - Докладна записка относно изпълнение на
Спортна програма на община Хисаря за 2014 год. - докладва инж. П. Ганева –
кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет
гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Приема отчета за изпълнение на Спортна програма на община Хисаря за
2014 год.
МОТИВИ: С приемането на отчета за изпълнението на Спортната
програма на община Хисаря за 2014 година се извърши проверка по
изпълнението на приетата с Решение № 455, взето с Протокол № 53 на
21.01.2014 година Спортна програма за 2013 година и разходваните за
отделните мероприятия средства от страна на Община Хисаря с цел прозрачно
и ефективно управление на публичните финанси в сферата на физическото
възпитание и спорта.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 11
Присъствали – 14
- “против” – няма
Гласували – 14
- “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
№ 632
Взето с Протокол № 71 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.12. 2014 год.
Относно: точка „Пета” - Докладна записка относно изпълнение на
Културна програма на община Хисаря за 2014 год. - докладва инж. П. Ганева –
кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет
гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Приема отчета за изпълнение на Културна програма на община Хисаря за
2014 год.
МОТИВИ: С приемането на отчета за изпълнението на Културната
програма на община Хисаря за 2014 година се извърши проверка по
изпълнението на приетата с Решение № 456, взето с Протокол № 53 на
21.01.2013 година Културна програма за 2013 година и разходваните от
община Хисаря средства за отделните мероприятия, включени в нея с цел
прозрачно и ефективно управление на публичните финанси в областта на
културата.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 11
Присъствали – 14
- “против” – няма
Гласували – 14
- “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
№ 633
Взето с Протокол № 71 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.12. 2014 год.
Относно: точка „Шеста” - Докладна записка относно участие в проект
„По пътя на римляните” - 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 участие в проект „По пътя на римляните”.
МОТИВИ: В проекта «По пътя на римляните» е включена по една
дестинация с наситено римско присъствие от държавите партньори по проекта
– Германия, Франция, Португалия, Италия, Унгария, Румъния, Гърция и
България с гр. Хисаря, което ще допринесе за популяризирането на община
Хисаря, като туристическа дестинация сред другите участници в програмата,
поради което Общински съвет Хисаря счита 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
№ 634
Взето с Протокол № 71 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.12. 2014 год.
Относно: точка „Седма” - Докладна записка относно предложение на
Фондация „Да спасим кромлеха в Старо Железаре” - 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 :
Отлага информацията за предложение на Фондация „Да спасим кромлеха
в Старо Железаре” за доизясняване и обсъждане м. март 2015 год..
МОТИВИ: Липсата но достатъчно информация и протокола на
комисията извършила експертната проверка на кромлеха в с. Старо Железаре
са предпоставка, поради което Общински съвет Хисаря счита 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
№ 635
Взето с Протокол № 71 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.12. 2014 год.

Относно: точка „Осма” - Докладна записка относно приемане на
Годишна програма на Община Хисаря за управление и разпореждане с
общинската собственост за 2015 година - докладва инж. П. Ганева – кмет на
община Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 9 от
Закона за общинската собственост, с поименно гласуване, Общински съвет
гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Приема Годишна програма на Община Хисаря за управление и
разпореждане с общинската собственост за 2015 година
МОТИВИ: С годишната програма Община Хисаря се стреми, както да
покрие всички нормативни изисквания по управление на общинската
собственост, така и да увеличи в значителна степен ефективността и

прозрачността на управлението на своята собственост. Програмата има за цел и
да прогнозира очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с
придобиването, управлението и разпореждането с имоти-общинска
собственост, 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.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували – 13

- “за” – 13
- “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
№ 636
Взето с Протокол № 71 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.12. 2014 год.
Относно: точка „Девета” - Докладна записка относно предложение за
откриване на процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването,
поддръжката и експлоатацията на язовири – публична общинска собственост,
на територията на община Хисаря - докладва инж. П. Ганева – кмет на община
Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с
параграф 12, точка от 2 от Преходните и заключителни разпоредби към
Закон за изменение и допълнение на Закон за водите / ДВ бр. 103/2013г./ , с
поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Открива процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването,
поддръжката и експлоатацията на следните язовири – публична общинска
собственост, чрез предоставянето им под наем:
1.1. Имот № 000105 по КВС на землище Хисаря, с площ от 206.818 дка.
публична общинска собственост съгласно АОС № 3/28.02.2006 г./ Язовир
„Момина баня”/

1.2. Имот № 000629 по КВС на землище Паничери, с площ от 62.147
дка. публична общинска собственост съгласно АОС № 26/05.04.2006 г./ Язовир
„Дъбрава - 1”/
1.3. Имот № 000128 по КВС на землище Паничери, с площ от 97.243
дка. публична общинска собственост съгласно АОС № 27/05.04.2006 г./ Язовир
„Груйново дере/
1.4. Имот № 000006 по КВС на землище Паничери, с площ от 128.199
дка. публична общинска собственост съгласно АОС № 28/05.04.2006 г./Язовир
„Таревско дере”/
1.5. Имот № 000396 по КВС на землище Мътеница, с площ от 41.678
дка. публична общинска собственост съгласно АОС № 36/05.04.2006 г./Язовир
„Порта баала”/
1.6. Имот № 000846 по КВС на землище Старо Железаре, с площ от
2.174 дка. публична общинска собственост съгласно АОС № 16/14.03.2006 г./
Язовир „Азмака”/
1.7. Имот № 000569 по КВС на землище Ново Железаре, с площ от
25.489 дка. публична общинска собственост съгласно АОС № 31/06.04.2006 г.
/Язовир „Колак дере/
1.8. Имот № 000620 по КВС на землище Кръстевич, с площ от 73.828
дка. публична общинска собственост съгласно АОС № 42/10.04.2006 г. /язовир
„Дренака”/
2. Упълномощава Кмета на община Хисаря да възложи изготвянето на
пазарни оценки за наем на имотите посочени в точка 1 на настоящето решение
и да ги предложи на Общински съвет Хисаря за разглеждане.
МОТИВИ: С измененията в Закона за водите /ДВ бр. 103/2013г./ –
параграф 12 от Преходните и заключителни разпоредби е придвидено в
общините, на чиято територия има язовири – публична общинска
собственост, за които не са сключени договори за стопанисването,
поддръжката и експлоатацията им, по предложение на Кмета на общината
общинският съвет да приема решение за откриване на процедура за избор на
оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на
язовирите чрез предоставянето им под наем. Общински съвет Хисаря счита
решението за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували – 13

- “за” – 13
- “против” – няма
- “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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 637
Взето с Протокол № 71 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.12. 2014 год.

Относно: точка „Десета” - Докладна записка относно писмо вх. №
64/04.12.2014г. от инж. Никола Кърнолски – Директор на Басейнова дирекция
за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив 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 :
Във връзка с писмо изх. № СМВ-4/02.12.2014 г. от Директора на
Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с
център Пловдив, /наш вх. № 64/04.12.2014 г./ предвид мотивите изложени в
настоящата докладна, Общински съвет Хисаря не приема направеното
предложение да направи дарение в полза на държавата на следните имоти –
частна общинска собственост:
1. УПИ Х-3063, за минерален извор, СОЗ пояс І-ви, кв. 26 по КП на гр.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Хисаря, с площ от 31 кв. м.,
УПИ ХІ-3063, за минерален извор, СОЗ пояс І-ви, кв. 26 по КП на гр.
Хисаря,. с площ от 100 кв. м.,
УПИ VІІІ-3063, за минерален извор, СОЗ пояс І-ви, кв. 26 по КП на гр.
Хисаря,. с площ от 100 кв. м.,
УПИ XXII-1113, за минерален извор, СОЗ пояс І-ви, кв. 91 по КП на гр.
Хисаря,. с площ от 57 кв. м.,
УПИ XXIII-3059, за минерален извор, СОЗ пояс І-ви, кв. 91 по КП на гр.
Хисаря,. с площ от 64 кв. м., и транспортен достъп 30.40 кв. м.
УПИ VІ-950, за минерален извор, СОЗ пояс І-ви, кв. 26-а по КП на гр.
Хисаря,. с площ от 150 кв. м.,
УПИ VІI-950, за минерален извор, СОЗ пояс І-ви, кв. 26-а по КП на гр.
Хисаря,. с площ от 80 кв. м.

МОТИВИ: С оглед проучване на възможността правото на собственост
да бъде прехвърлено възмездно или срещу обезщетение, Общинския съвет
намира решението за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували – 13

- “за” – 13
- “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
№ 638
Взето с Протокол № 71 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.12. 2014 год.

Относно: точка „Дванадесета” - Докладна записка относно писмо вх. №
26-00-848 от 25.11.2014г. от “ТАБАК МАРКЕТ” АД за разрешение за промяна
на одобрената схема за поставяне на преместваеми обекти на територията на
гр. Хисаря на основание член 56 от ЗУТ - докладва инж. П. Ганева – кмет на
община Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.
56 от ЗУТ и чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за разполагане на преместваеми
обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на
градското обзавеждане на територията на Община Хисаря, с поименно
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Отлага обсъждането на докладната записка относно писмо вх. № 26-00848 от 25.11.2014г. от “ТАБАК МАРКЕТ” АД за разрешение за промяна на

одобрената схема за поставяне на преместваеми обекти на територията на гр.
Хисаря на основание член 56 от ЗУТ в присъствието на Гл. архитект на
общината и доизясняване на заседанието на ОбС м. януари 2015 год.
МОТИВИ: Поради необходимостта от допълнителна информация
относно схемата за поставяне на преместваеми обекти на територията на гр.
Хисаря на основание член 56 от ЗУТ от страна на Гл. архитект на община
Хисаря, Общинския съвет счита решението за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 10
Присъствали – 14
- “против” – няма
Гласували – 13
- “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
№ 639
Взето с Протокол № 71 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.12. 2014 год.
Относно: точка „Тринадесета” - Докладна записка относно одобряване
на външно ел. трасе за захранване на стопанско обслужваща сграда в ПИ №
039069, местност “Стопански двор”, землище с. Беловица, обл. Пловдивска
през общински имоти по Заявление вх. № 26-00-915 от 10.12.2014г. от
“АРКАДИЯ АГРО” ООД - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 3 от
Правилника за прилагане на ЗОЗЗ, с поименно гласуване, Общински съвет
гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Разрешава преминаването през общински път на външно ел. трасе 1кV
за захранване на стопанско обслужваща сграда в ПИ № 039069, местност
“Стопански двор”, землище с. Беловица, обл. Пловдивска, съгласно което
кабел тип САВТ 4х95кв.мм. изтеглен от ТЕПО -1Т, ситуирано до ТП “1Стопански двор” до КРШ-4 и кабел тип САВТ 4х50кв.мм. изтеглен от
КРШ-4 до ГРТ на новия обект.
МОТИВИ: Във връзка с възникналите с инвестиционни намерения и с
оглед необходимостта от изразяване на съгласие за преминаване на трасетата
съобразно разпоредбите ППЗОЗЗ, Общинския съвет намира решението за
целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 13
Присъствали – 14
- “против” – няма
Гласували – 13
- “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
№ 640
Взето с Протокол № 71 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.12. 2014 год.
Относно: точка „Четиринадесета” - Докладна записка относно
Одобряване на уличен водопровод за захранване на стопанска обслужваща
сграда в ПИ № 039069, местност “Стопански двор”, землище с. Беловица, обл.
Пловдивска през общински имоти по Заявление вх. № 26-00-916 от
10.12.2014г. от “АРКАДИЯ АГРО” ООД - докладва инж. П. Ганева – кмет на
община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 3 от
Правилника за прилагане на ЗОЗЗ, с поименно гласуване, Общински съвет
гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Разрешава преминаването през общински пътища на уличен
водопровод от съществуваща водопроводна мрежа ЕФ125, за захранване на
стопанска обслужваща сграда в ПИ № 039069, местност “Стопански
двор”, землище с. Беловица, обл. Пловдивска, съгласно приложения
ситуационен план.
МОТИВИ: Във връзка с възникналите с инвестиционни намерения и с
оглед необходимостта от изразяване на съгласие за преминаване на трасетата
съобразно разпоредбите ППЗОЗЗ, Общинския съвет намира решението за
целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 14

- “за” – 13
- “против” – няма

Гласували – 13
- “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
№ 641
Взето с Протокол № 71 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.12. 2014 год.

Относно: точка „Петнадесета” - 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 300 (триста) лв. на
Милен Петров Тосков, гр. Хисаря, общ. Хисаря, ул. „Калоян” № 13 за
покриване на част от разходите направени за лечението му, за храна и битови
нужди. Лицето е с ЕР на ТЕЛК №2744/129 от 11.07.2014 г. за 100% с чужда
помощ с водеща диагноза: Отлепване на ретината с ретинално разкъсване.
Има много придружаващи заболявания, което е причина за често
хоспитализиране и допълнителни разходи. Родителите не могат да окажат
подкрепа, защото са безработни.

2. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 200 (двеста) лв. на
Анка Стоянова Асенова, с. Черничево, общ. Хисаря, ул. „Иглика” № 10.т.к.
семейството й е изпаднало във финансова криза – съпругът й е без доходи с
подадени документи в ТЕЛК, след прекаран инсулт. Г-жа Асенова е
безработна, регистрирана в Бюрото по труда, също без 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 – 14
Гласували – 13

- “за” – 13
- “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
№ 642
Взето с Протокол № 71 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.12. 2014 год.
Относно: точка „Шестнадесета” - Докладна записка относно отчет за
работа на общинския съвет през второто полугодие на 2014 г. - докладва П.
Бойновски – председател на ОбС Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА,
Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Приема отчета за работа на общинския съвет през второто полугодие на
2014 г.
МОТИВИ: С оглед изпълнение на разпоредбите на Правилника за
дейността на Общинския съвет-Хисаря, същия счита настоящото решение за
целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували – 13

- “за” – 13
- “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
№ 643
Взето с Протокол № 71 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.12. 2014 год.

Относно: точка „Седемнадесета” - Докладна записка относно план за
работа на общинския съвет за 2015 г. - докладва П. Бойновски – председател на
ОбС Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 39, ал. 1 от
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински
съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Прием планът за работа на Общинския съвет-Хисаря за 2015 г. с
направените допълнения:
На 20.01.2015 год. :
- Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на
ползване за срок от 10 /десет/ години на недвижим имот – сграда № 2,
общинска собственост № 659, находящ се в гр. Хисаря, ул. „ Гео Милев” № 14,

на Фондация „Малкият принц на Хисаря” за изграждане на „Дом на
изкуствата” за деца и младежи в гр. Хисаря.
Докладва: инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря
На 24.03.2015 год.:
- Докладна записка относно бъдещето на кромлеха в Старо Железаре.
Докладва: инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря
На 21.04.2015 год.:
- Приоритетни задачи от Общински план за развитие 2014-2020 год.
Докладва: инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря
- Информация от ЧОСР по дейности заедно с парковете, чистотата,
сметоизвозването – проблематика.
Докладва: инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря
МОТИВИ: Предвид публичното начало и информираността на местната
общност относно въпросите, които ще бъдат разгледани и решенията, които ще
се гласуват по тях Общинския съвет намира настоящото решение за
целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували – 13

- “за” – 13
- “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
№ 644
Взето с Протокол № 71 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.12. 2014 год.

Относно: точка „Осемнадесета” - Докладна записка относно заявление
вх. №
26-00-935 от 15.12.2014г. от “ФЕНИКС БЪЛГАРИЯ” ООД за
разглеждане на Проектно трасе на напоителна система за капково напояване
на Лозарско стопанство, захранващо поземлени имоти от масив 722 и масив
750, местност “Гьоргевско дере”, землище Паничери, общ. Хисаря - докладва
инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 3 от
Правилника за прилагане на ЗОЗЗ, с поименно гласуване, Общински съвет
гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Разрешава преминаването през общински имоти на напоителна
система за капково напояване започващо от ПИ № 000575/канал/ и тръгвайки
в посока югоизток, засягайки ПИ № 000573 /пасища, мери- общинска
собственост/, ПИ № 000574 /пасища, мери- общинска собственост/, ПИ №
000563 /пасища, мери- общинска собственост/, ПИ № 000543 /пасища, мериобщинска собственост/, ПИ № 000544 /полски път- общинска собственост/,

достигайки до т.25, в която се разклонява, като едното трасе продължава в
границите на ПИ №000544 в посока юг до ПИ №750049/лозе/, а второто трасе
тръгва в посока север по ПИ № 000588/полски път- общинска собственост/ до
достигането му до ПИ № 750003/лозе/, всичките попадащи в местност
“Гьоргевско дере”, землище Паничери, обл. Пловдивска, съгласно
представения Парцеларен план.

МОТИВИ: Във връзка с възникналите с инвестиционни намерения и с
оглед необходимостта от изразяване на съгласие за преминаване на трасетата
съобразно разпоредбите ППЗОЗЗ, Общинския съвет намира решението за
целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували – 13

- “за” – 13
- “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
№ 645
Взето с Протокол № 71 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.12. 2014 год.

Относно: точка „Деветнадесета” - Докладна записка относно вземане на
решение относно прекратяване на концесионен договор за обект «Минерална
баня и парк в УПИ І, кв. 3 по плана на Красновски минерални бани,поради
неизпълнение от страна на концесионера «АКВАРЕКС-1» ООД - докладва
инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.

На основание чл.21, ал.1, т. 8, във връзка с чл. 24, ал. 2, от ЗМСМА,
във връзка с чл. 75, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 76, ал. 1 от Закона за
Концесиите, във връзка с чл. 87, ал. 1 от ЗЗД, с поименно гласуване,
Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :

1. Да бъде даден срок на концесионера “АКВАРЕКС-1”-ООД до
10.01.2015 година да заплати всички дължими суми по договора за концесия от
17.10.2006 година, удължен с Решение № 29, взето с Протокол № 4 на
заседание ,проведено на 18.12.2007 година, които възлизат на 184 880 .33 лева,
като на основание чл. 76, ал. 1 от ЗК ако в посочения срок сумите не бъдат
заплатени, договора да се счита за прекратен .
2. Упълномощава кмета на Община Хисаря - Инж. Пенка Ганева, да
предприеме всички необходими действия по отправяне на предупреждение до
концесионера,да заплати на община Хисаря сумата от 184 880 .33 лева,
дължима по договор за концесия от 17.10.2006 година, както и да извърши
всички необходими действия по прекратяване на договора, в случай, че в
дадения допълнително срок сумата не бъде изплатена на община Хисаря.
МОТИВИ: С оглед трайното неизпълнение на задълженията по
концесионния договор от страна на Концесионера “АКВАРЕКС-1”-ООД,
Общиския съвет намира решението за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 14
Гласували – 13

- “за” – 12
- “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
№ 646
Взето с Протокол № 72 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.01. 2015 год.
Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно проект на
Културен календар на община Хисаря за 2015г. - докладва инж. П. Ганева –
кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема Културен календар на община Хисаря за 2015 год. с
направените корекции и допълнения.
2. Одобрява сумата от 80 550 лв. за финансовото обезпечаване на
Културния календар на община Хисаря за 2015 г.
МОТИВИ: С приемането на проекта на Културния календар на община
Хисаря за 2015 година се изготвя календар на културните прояви и
съпътстващите ги дейности на територията на община Хисаря и средствата,
които общината ще разходва за тях през 2015 година с цел прозрачно и
ефективно управление на публичните финанси в областта на културата.
Общ брой общински съветници – 17

- “за” – 15

Присъствали – 15
- “против” – няма
Гласували – 15
- “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
№ 647
Взето с Протокол № 72 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.01. 2015 год.
Относно: точка „Втора” - Докладна записка относно проект на Спортен
календар на община Хисаря за 2015 г. - докладва инж. П. Ганева – кмет на
община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема Спортен календар на община Хисаря за 2015 год. с
направените корекции и допълнения.
2. Одобрява сумата от 37 900 лв. за финансовото обезпечаване на
Спортия календар на община Хисаря за 2015г.
МОТИВИ: С приемането на проекта Спортен календар на община
Хисаря за 2015 година се изготвя календар на спортните прояви и
съпътстващите ги дейности на територията на община Хисаря, средствата
необходими за тяхното провеждане и издръжката на клубовете, които
общината ще подпомага финансово през 2015 година с цел прозрачно и
ефективно управление на публичните финанси в сферата на физическото
възпитание и спорта.

Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 15
Присъствали – 15
- “против” – няма
Гласували – 15
- “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
№ 648
Взето с Протокол № 72 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.01. 2015 год.
Относно: точка „Трета” - Докладна записка относно работата на
Общинската комисия по безопасност на движението през 2014 год. - докладва
Асен Сурчев – зам. 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 работата на Общинската комисия по безопасност на
движението през 2014 г.
МОТИВИ: С приемането на отчета за работата на Общинската комисия
по безопасност на движението през 2014 г. се цели осъществяване на контрол и
повишаване безопасността на движението на територията на община Хисаря
съобразно разпоредбите на Закона за движението по пътищата и Наредба №1
за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското
имущество на територията на община Хисаря. Подобряване на условията за
сигурност и безопасност на движението по пътищата и осигуряване на
безопасността на децата в учебните заведения.

Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 15
Присъствали – 15
- “против” – няма
Гласували – 15
- “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
№ 649
Взето с Протокол № 72 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.01. 2015 год.
Относно: точка „Четвърта” - Докладна записка относно отдаване под
наем без търг или конкурс на части от имот – частна общинска собственост за
здравни дейности - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от
Закона за общинската собственост, с поименно гласуване, Общински съвет
гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Да се предостави под наем за срок от 10 години без търг или конкурс за
здравни дейности:
1.1. На ЕТ „Д-р Станка Мишина – Амбулатория за индивидуална практика
за първична медицинска помощ”, ЕИК 115535547, представлявано от Станка
Михайлова Мишина в качеството и на управител, със седалище и адрес на
управление: с. Труд община Марица п.к. 4149 ул.”Янтра” № 2 ”Г” ет. 3 ап. 9,

лекарски кабинет с площ от 13.86 кв. м. , манипулационна с площ от 19.44 кв. м.
1/2 идеална част от чакалня с обща площ от 18.56 кв. м., 1/2 идеална част от
помещение за архив с обща площ 11.52 кв.м.,1/2 идеална част от входно предверие
с обща площ от 7.63 кв. м., 1/2 идеална част от умивалня WC с обща площ от 4.80
кв.м и 1 брой WC клетка с площ от 2.11 кв. м. – обща площ 56.66 кв. м.,
находящи се в едноетажна масивна сграда застроена в УПИ УПИ III- за здравен
дом, квартал 1 по КРП на село Паничери, одобрен със заповед № 2867/1940 г. и
заповед № РД-02-258/12.06.2012 г. частна общинска собственост № 397/12.09.2012
г. при заплащане на месечен наем от 45.35 /четиридесет и пет лева и 35 ст./ лева
без ДДС.
1.2. ЕТ ”Д-р Манел Станчева – Амбулатория за индивидуална практика за
първична помощ по дентална медицина”, ЕИК 115798256 представлявано от
Манел Абейсинхе Станчева в качеството и на управител, със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, ул. „Александър Екзарх” 21 А, стоматологичен кабинет
с площ от 20.27 кв. м. 1/2 идеална част от чакалня с площ от 18.56 кв. м. 1/2
идеална част от помещение за архив с обща площ 11.52 кв. м., 1/2 идеална част от
входно предверие с обща площ от 7.63 кв. м., 1/2 идеална част от умивалня WC с
обща площ от 4.80 кв. м и 1 брой WC клетка с площ от 2.11 кв. м. – обща площ
43.63 кв. м., находящи се в едноетажна масивна сграда застроена в УПИ УПИ IIIза здравен дом, квартал 1 по КРП на село Паничери, одобрен със заповед №
2867/1940 г. и заповед № РД-02-258/12.06.2012 г. частна общинска собственост №
397/12.09.2012 г. при заплащане на месечен наем от 34.90 / тридесет и четири
лева и 90 ст./ лева без ДДС.
МОТИВИ: В чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост е предвидена
възможността с решение на общинския съвет да се отдават под наем без търг или
конкурс свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост за здравни
дейности за задоволяване на съответните нужди на населението.Въз основа на
решението на общинския съвет се сключва договор за наем от кмета на общината
или от оправомощено от него длъжностно лице. Тъй като обществените
отношения, свързани със здравеопазването представляват особена категория
отношения от съществено значение за населението, то Общински съвет Хисаря
намира предоставянето под наем на помещение за здравни дейности по този ред
за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 15
Гласували – 15

- “за” – 14
- “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
№ 650
Взето с Протокол № 72 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.01. 2015 год.
Относно: точка „Пета” - Докладна записка относно вземане на решение
за закупуване на имот № 017016, с нтп – нива, V /пета/ категория, площ 1.700
дка., местност „Долната солана”, землище с. Мало Крушево, собственост на
наследници на Нончо Гилев Георгиев - 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, 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 наследници на Нончо Гилев Георгиев,
а именно: имот № 017016 /нула седемнадесет, нула шестнадесет/, с начин на
трайно ползване – нива, V /пета/ категория, площ 1.700 /един декар и
седемстотин кв.м./, местност „Долната солана”, землище с. Мало Крушево,
ЕКНМ 46752, при граници и съседи: имот № 017165 – полски път, имот №
017017 – нива на Стоян Личев Петров, имот № 017025 – нива на н-ци на Лулчо
Атанасов Лулчев, имот № 017163 – полски път, за сумата от 700.00
/седемстотин/ лева.
2. Всички данъци и такси по сделката да са за сметка на купувача –
Община Хисаря.
3. Възлага на Кмета на община Хисаря да предприеме необходимите по
закон действия за изпълнение на настоящето решение.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на раздел ІV на в годишната
програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската
собственост за 2015 година - Описание на имотите, които общината има
намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване, е
предвидено за разширяване на гробищен парк в с. Мало Крушево, Общински
съвет Хисаря намира решението за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 15
Гласували – 15

- “за” – 15
- “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
№ 651
Взето с Протокол № 72 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.01. 2015 год.

Относно: точка „Шеста” - Докладна записка относно приемане и
утвърждаване начална тръжна цена за продажба на общински имот, включен в
ГП за 2015 год. - 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. 35,
ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, с поименно
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на :
1.1. УПИ ІV-124,125,129, квартал 7, съответстващ на УПИ № 472 по КП
на с. Ново Железаре, одобрен със заповед № РД-05-691/04.11.2013 г. и РП

одобрен със заповед № РД-05-568/11.09.2013 г. с площ от 1 131 кв.м. и
застроени в него: сграда с площ от 150 кв. м. и сграда с площ от 90 кв. м.
частна общинска собственост, съгласно АОС № 673/17.01.2014 г.
2. Приема и утвърждава начална тръжна цена за УПИ ІV-124, 125, 129,
квартал 7, съответстващ на УПИ № 472 по КП на с. Ново Железаре, одобрен
със заповед № РД-05-691/04.11.2013 г. и РП одобрен със заповед № РД-05568/11.09.2013 г. с площ от 1 131 кв. м. и застроени в него: сграда с площ от
150 кв. м. и сграда с площ от 90 кв. м., справедливата пазарна стойност
определена от “ПЛОВДИВИНВЕСТ-21” АД гр. Пловдив, с включен ДДС 8 964.00 (осем хиляди деветстотин шестдесет и четири) лева.
3. Възлага на Кмета на община Хисаря да организира и проведе
публичния явен търг и сключи договора за продажба.
МОТИВИ: Има проявен интерес за закупуването на имота от страна на
купувач и с цел осигуряване на приходи за обезпечаване финансирането на
благоустройствени мероприятия в с. Ново Железаре, Общински съвет-Хисар
намира решението за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 15
Гласували – 15

- “за” – 12
- “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
№ 652
Взето с Протокол № 72 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.01. 2015 год.
Относно: точка „Седма” - Докладна записка относно отдаване под наем
за срок от 10 /десет/ години на недвижим имот – сграда № 2, общинска
собственост № 659, находящ се в гр. Хисаря, ул. „Гео Милев” № 14, на
Фондация „Малкият принц на Хисаря” за изграждане на „Дом на изкуствата”
за деца и младежи в гр. Хисаря - докладва инж. П. Ганева – кмет на община
Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от
Закона за общинската собственост, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Отлага вземането на решение по докладната записка относно отдаване
под наем за срок от 10 /десет/ години на недвижим имот – сграда № 2,
общинска собственост № 659, находящ се в гр. Хисаря, ул. „Гео Милев” № 14,

на Фондация „Малкият принц на Хисаря” за изграждане на „Дом на
изкуствата” за деца и младежи в гр. Хисаря за доизясняване.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 15
Присъствали – 15
- “против” – няма
Гласували – 15
- “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
№ 653
Взето с Протокол № 72 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.01. 2015 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 :
Отпуска еднократна парична помощ
в размер на 380 (триста
осемдесет) лв. на Йорданка Христова Рачева, гр. Хисаря, ул. „Хан Кубрат” №
4, като месечни такси до края на 2015 г. за ползване на услугите на Домашен
социален патронаж.
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.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 15
Присъствали – 15
- “против” – няма
Гласували – 15
- “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
№ 654
Взето с Протокол № 72 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.01. 2015 год.

Относно: точка „Десета” - Докладна записка относно национална
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал. 2,
чл.27, ал. 2 във връзка с чл. 25, ал. 1, предл. 1-во от ЗУЕС, Общински съвет
гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие Община Хисаря в качеството си на собственик на 12 бр.
апартаменти находящи се в град Хисаря, ул. „Хайдут Генчо”, бл. 8-АБ и бл. 9-

АБ: 9 бр. за отдаване под наем – 2 апартамента с площ от 72 кв. м. и 7
апартамента с площ 88 кв. м.; 1 бр. резервен с площ от 72 кв. м.; 1 бр.
ведомствен с площ от 72 кв. м. и 1 бр. за продажба от 88 кв. м., да участва в
национални програми за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради, строени по индустриален способ – ЕПЖС.
2. Дава съгласие Община Хисаря да участва в учредяването на Сдружения
по смисъла на чл. 25 от ЗУЕС и бъде техен член с цел финансиране на всички
дейности, за които Сдруженията ще кандидатстват по програми за въвеждане
на мерки за енергийна ефективност.
3. Възлага на Кмета на община Хисаря в съответствие с разпоредбата на
чл. 14, ал. 2 от ЗУЕС да упълномощи представител на община Хисаря ,който да
представлява общината при учредяване на Сдружения по смисъла на чл. 25 от
ЗУЕС, както и да гласува по всички въпроси на учредителното събрание и
последващи общи събрания на Сдруженията, включително и да бъде избиран в
техните управителни и контролни органи.
МОТИВИ: С цел усвояване на средства по Програмите за енергийна
ефективност, по които се предоставя 100% безвъзмездна финансова помощ за
въвеждане на мерки за енергийна ефективност, Общински съвет-Хисаря
намира настоящото решение за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 15
Гласували – 15

- “за” – 15
- “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, obshtina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 655
Взето с Протокол № 73 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.02. 2015 год.

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно приемане на
бюджета на община Хисаря за 2015 г. и инвестиционната програма за 2015 г. докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 2, 5, 6, 10 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси,
във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 година, ПМС № 8/16.01.2015
г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015 година и чл.34, ал.2 и сл. от Наредбата
за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение
и отчитане на общинския бюджет на община-Хисаря, с поименно
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема бюджета на Община Хисаря в размер на 8 404 408 лв. за
2015 година, както следва:
1.1. По приходите в размер на 8 407 408 лв., съгласно Приложение № 1,
в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на
4 004 115 в т.ч.:
1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на
3 213 358 лв.

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на
делегирани държавни дейности в размер на 0 лв.
1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 0
лв.
1.1.1.4. Финансиране „минус” – 5 700 лв., съгласно Приложение № 7
1.1.1.5. Преходен остатък от 2014 година в размер на 769 480 лв.,
съгласно Приложения № 5
1.1.1.6. Временен безлихвен заем в училищата в размер на 26 977 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 4 403 293, в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 973 000 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 3 018 500 лв.в т.ч.
1.1.2.2.1 Собствени приходи на звената на делегиран бюджет
(Археологически музей) в размер на 33 000 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 585 700 лв., в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 545 800 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на
39 900 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в
размер на 270 500 лв., в т.ч.:
1.1.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер
на 86 500 лв.
1.1.2.4.2. За други инвестиционни разходи в размер на 0 лв.
1.1.2.5. Предоставени трансфери в размер на „минус” – 168 000 лв.
1.1.2.6. Трансфери между бюджетни и сметките за средства от ЕС в
размер на 2 185 107 лв. (§ 62-01 Получени трансфери в размер на 3 096 752
лв. и § 62-02 Предоставени трансфери в размер на „минус” - 911 645 лв.)
1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на 0 лв.
1.1.2.8. Финансиране (погашения по заеми от фонд „ФЛАГ) „минус” –
2 732 307 лв., съгласно Приложение № 8 (§ 83 – 82 Погашения по дългосрочни
заеми в размер на „минус” – 3 643 952 и § 83-72 получени дългосрочни заеми в
размер на 911 645 лв.)
1.1.2.9. Преходен остатък от 2014 година в размер на 262 793 лв.,
съгласно Приложение № 6
1.1.2.10 Друго финансиране (Хисарска гора) в размер на 8 000 лв.
1.2. По разходите в размер на 8 407 408 лв., разпределени по функции,
дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2,3,4
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 4 004 115 лв., в
т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 0 лв.,
съгласно Приложение № 2
1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените
приходи и от изравнителната субсидия на делегираните от държавата
дейности в размер на 431 276 лв. съгласно Приложения № 4

1.2.3. За местни дейности в размер на 3 972 017 лв., в т.ч. резерв за
непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 0
лв., съгласно
Приложение № 3
2. Приема програма за капиталовите разходи за 2015 г. (поименен
списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на
12 950 314 лв., съгласно Приложение № 9
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови
разходи в размер на 270 500 лв., съгласно колона „целева субсидия за
капиталови разходи” на Приложение № 9
2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от
постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно
Приложение № 10
3. Утвърждава разходите за заплати през 2015 г., без звената, които
прилагат системата на делегирани бюджети и определя:
3.1 Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност
„Общинска администрация”, съгласно Приложение № 11
3.2 Разпределението на плановите разходи за заплати за 2015 г.,
съгласно Приложение № 11
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Членски внос – 12 000 лв.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в размер на
9 000 лв.
4.3 . Субсидии за читалища в размер на 180 440 лв.
4.4 Прояви от общоградски, национален и международен характер по
утвърдени програми от Общинския съвет, както следва:
4.4.1 Културна програма в размер на 80 050 лв.
4.4.2 Спортна програма в размер на 38 900 лв.
4.5. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни
условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1- 4.4
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. СБКО в размер на 3 % (до 3 на сто) от средства за работна заплата
на заетите по трудови правоотношения.
5.2.Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на
3 000 лв.
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на Общински
съвет в размер на 2 000 лв.
5.4. Разходи за представителни цели на кметовете на кметства и
кметските наместници по населени места в общ размер на 2 200 лв.,
разпределени съгласно Приложение № 12
6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат
право на транспортни разноски в размер на 80 % от действително
извършените разходи.

6.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно,
съгласно Приложение № 13
7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз съгласно Приложения № 14
8. Утвърждава плановите трансфери за съфинансиране на проекти по
програми на Европейския съюз в размер на 911 645 лв.
9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности
с показатели за 2015 г. и прогнозни показатели за периода 2016 г. и 2017 г.,
по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения,
финансирането и разходите, съгласно Приложение № 15
10. Определя разпоредители с бюджет от по – ниска степен по
бюджета на община Хисаря (второстепенните разпоредители):
10.1 Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити през 2015
г.,съгласно т.1 от Приложение № 16
10.2 Второстепенни разпоредители на делегиран бюджет през 2015 г.,
съгласно т.2 от Приложение № 16
11 Приема бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с
делегиран бюджет, съгласно Приложения № 17,18,19,20,21,22
11.1 Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити – СОУ „Хр.
Смирненски” – гр. Хисаря, ОУ „Васил Левски” – гр. Хисаря, ОУ „Кл.
Охридски” – гр. Хисаря, ОУ „Хр. Ботев” – с. Паничери, ОУ „Хр. Ботев” с.
Красново, „Археологически музей” гр. Хисаря прилагат системата на
делегиран бюджет, която дава право на директора:
11.1.1 Самостоятелно да се разпорежда с утвърдените по бюджета
средства.
11.1.2 Да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета
му разходи.
11.1.3 Да определя индивидуалните възнаграждения на служителите и
работниците в рамките на утвърдената численост.
11.2 Дава право на второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити, работещи по системата на делегирани бюджети, да реализират
собствени приходи от такси, цени на услуги и управление на общинска
собственост.
11.3 Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи
по системата на делегирани бюджети, да коригират служебно през 2015 г.
със събраните собствени приходи приходната и разходната част на
съответните дейности в частта за дофинансиране.
11.4 Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи
по системата на делегирани бюджети, уведомяват ежемесечно
първостепенния разпоредител за направените през месеца вътрешни
компенсирани промени и получените трансфери от други бюджети.
12. Определя максимален размер на дълга, както следва:

12.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2015 година в
размер на 0 лв.
12.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2015
г. в размер на 0 лв.
12.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции
към края на 2015 година в размер на 4 000 000 лв., съгласно Приложения №
8,23,24,25,26,27,28,29
12.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2015 г.
се определят в размер на 0 лева.
13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи,
които могат да бъдат натрупани през 2015 година по бюджета на общината,
като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да
надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години, като ограничението не се прилага за задължения
за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения, съгласно чл.94,
ал.3, т.1 от ЗПФ
14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които
могат да бъдат поети през 2015 година, като наличните към края на годината
поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 30 на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години,
като ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани
за сметка на помощи и дарения, съгласно чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ
15. Определя размера на просрочените задължения от 2014 година,
които ще бъдат разплатени от бюджета за 2015 година в размер на 0 лв.
16. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда
да бъдат събрани през 2015 година в размер на 32 624 лв.
17. Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани
промени:
17.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между
утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с
изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма
просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
17.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в
рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия
размер на разходите без § 10-30, за който е необходимо решение на
Общинския съвет.
17.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за
непредвидени и/или неотложни разходи по т 1.2.1 и т. 1.2.3 от настоящето
решение.
18. Възлага на Кмета:
18.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по –
ниска степен (второстепенните разпоредители).

18.2. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по – ниска
степен второстепенните разпоредители с бюджет.
18.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да
утвърди разпределението.
18.4. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на
средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага
конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно
намаляване на бюджетните разходи.
18.5. Да включва информация по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните
отчети и обяснителните записки към тях.
18.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от
Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с
изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.
19. Упълномощава Кмета да предоставя временни безлихвени заеми от
временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства
от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със
средства от Европейския съюз и по други международни програми,
включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския
бюджет.
19.1. За всеки отделен случай Кметът на общината определя или
договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на
финансиращата програма, но не по-късно от края на 2015 година.
19.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.
126 от ЗПФ.
19.3 При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да
се спазват изискванията по чл. 104, ал. 1, т. 4, от ЗПФ
19.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от
предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася
предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.
20. Упълномощава Кмета:
20.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и
проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и
други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални
програми и от други източници за реализиране на годишните цели на
общината за изпълнение на общинския план за развитие.
20.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други
източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и
проекти.
21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета,
съгласно Приложение № 30.
22. Да се представи на заседанието на Общинския съвет през м. март:

- разбивка на средствата в Инвестиционната програма за ремонти в
кметствата на общината;
- разбивка на средствата за ремонт на общинска пътна мрежа.
23. Включва в Инвестиционната програма – изготвяне на проект за
благоустрояване на ул. „Бузлуджа” от о.т. 154, 145, 146, 141, 142, 68 до ул.
„Бор” на стойност 10 000 лв.
МОТИВИ: Във връзка с основните принципни насоки на МФ по
съставянето на бюджета на община Хисаря за 2015 г., Общинският съвет
намира решението за целесъобразно и законосъобразно, в изпълнение на
разпоредите на ЗПФ относно съставянето, приемането, изпълнението и
отчитането бюджета на общината.

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

- “за” – 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
№ 656
Взето с Протокол № 73 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.02. 2015 год.
Относно: точка „Втора” - Докладна записка относно приемане на отчет
за дейността на община Хисаря в областта на социалната политика през 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 дейността на община Хисаря в областта на социалната
политика през 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 социалните ангажименти от страна на община
Хисаря по дейности за закрила на детето, работата на Дневния център за стари
хора в с. Старосел, Центъра за обществена подкрепа, различните социални
услуги предоставени от общината през 2014 година и разходваните за тези
дейности средства от община Хисаря
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
№ 657
Взето с Протокол № 73 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.02. 2015 год.
Относно: точка „Трета” - Докладна записка относно работата на
работата на комисията за предотвратяване на противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните за 2014 г. - докладва Асен Сурчев – зам. кмет
на община Хисаря и председател на местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
Приема отчета за работата на работата на комисията за предотвратяване
на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2014 г.
МОТИВИ: С приемането на отчета за работата на Местната комисия за
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
за 2014 год. се извърши проверка на броя на противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните на територията на община Хисаря и мерките,
които се взимат за ограничаване на техния брой.
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
№ 658
Взето с Протокол № 73 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.02. 2015 год.

Относно: точка „Четвърта” - Докладна записка относно провеждане на
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Възлагане на
обществен превоз на пътници на част от линиите от Общинската и Областната
транспортни схеми от квотата на община Хисаря “ - докладва инж. П. Ганева
– кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на
изискванията посочени в 17, ал.5 и чл. 19, ал. 2 от Закона за
автомобилните превози, чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози с автобуси, издадена от
Министерството
на
транспорта, информационните технологии
и
съобщенията, на основание чл. 4, параграф 3 от Регламент /ЕО/ 1370/2007 г. на
Европейския парламент и на Съвета относно обществените услуги за
пътнически превози с железопътен и автомобилен
транспорт, и в
съответствие с нормите на Регламента, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Да се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: “Възлагане на обществен превоз на пътници на част от линиите от
Общинската и Областната транспортни схеми от квотата на община Хисаря“
съгласно приложените маршрутни разписания, неразделна част от настоящето
решение, в съответствие с Регламент /ЕО/ 1370/2007 г. на Европейския

парламент и на Съвета относно обществените услуги за пътнически превози
с железопътен и автомобилен транспорт и сключи договор с определения
изпълнител за срок от 5 (пет) години.
МОТИВИ: С оглед уреждане на обществените отношения в сферата на
обществените вътрешни превози на пътници и задоволяване потребностите на
местната общност от транспортни връзки и контрола при осъществяването на
превозите, 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
№ 659
Взето с Протокол № 73 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.02. 2015 год.

Относно: точка „Пета” - Докладна записка относно актуализация на
максимални и определяне на минимални цени за таксиметров превоз на
пътници за един километър пробег на територията на община Хисаря докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 24 а,
ал. 5 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
Актуализира максималните цени за таксиметров превоз на пътници за
един километър пробег и определя минимални цени по съответната тарифа, на
територията на община Хисаря както следват:
ТАРИФА
за един километър
пробег
Дневна
Нощна

ЦЕНИ
Минимални
Максимални
0,50
0,80

0,90
1,10

МОТИВИ: С оглед промените в цените на горивата и в изпълнение на
законовите разпоредби на ЗАП, уреждащ таксиметровите превози и
определяне минимална и максимална цена на таксиметровите превози,
Общински съвет –Хисаря 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
№ 660
Взето с Протокол № 73 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.02. 2015 год.

Относно: точка „Шеста” - Докладна записка относно упълномощаване
Кмета на община Хисаря за подписване Запис на заповед по Договор № BG
161PO001- 3.1.03/2010/025 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” - докладва инж. П. Ганева – кмет
на община Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Упълномощава кмета на община Хисаря инж. Пенка Йотова Ганева да
подпише Запис на заповед, като обезпечение за поемане на задължението по
авансовото плащане по Договор № BG 161PO001- 3.1.03/2010/025 за
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално
развитие 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално
развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност за проект:
„Развитие на културно-историческите атракции на територията на
община Хисаря” със срок до 31.12.2015 г. – два месеца след приключване на
дейностите по проекта.

МОТИВИ: За Възобновяването на Договор № BG 161PO0013.1.03/2010/025 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Регионално развитие 2007-2013 г.” е необходимо представяне от страна на
Община „Хисаря“ на обезпечение – запис на заповед, издадена от
Общината в полза на Договарящия орган и решение на Общински съвет за
одобряване на запис на заповед. Ето защо Общински съвет Хисаря намира
решението за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 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
№ 661
Взето с Протокол № 73 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.02. 2015 год.
Относно: точка „Седма” - Докладна записка относно участие на
Общината в създаването на фонд “Общинска солидарност” – целева дейност
към НСОРБ - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 59, ал. 1 от от ЗМСМА във
връзка с чл. 31, ал. 6 от Устава на НСОРБ, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Не дава съгласие за участие на Общината във фонд “Общинска
солидарност” – целева дейност към НСОРБ.
2. Да се създаде отделна сметка в бюджета на Общината за собствен
фонд „Бетствие”.
МОТИВИ: С оглед целесъобразното разходване на средства и
ефективно използване на съществуващите ресурси, Общинския съвет намира
настоящото решение за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

- “за” – 15
- “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
№ 662
Взето с Протокол № 73 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.02. 2015 год.
Относно: точка „Осма” - Докладна записка относно Информация за
SMS услуга за предплатено кратковременно паркиране и услуга за продажба на
талони от автомат за предплатено кратковременно паркиране (паркомат) на
територията на гр. Хисаря - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
Приема информацията за SMS услуга за предплатено кратковременно
паркиране и услуга за продажба на талони от автомат за предплатено
кратковременно паркиране (паркомат) и предлага на Общинска
администрация да внесе законопроект за допълнение на Наредбата за спиране,
престой и паркиране на територията на гр. Хисаря с въвеждане на услугите на
редовната сесия през м. март 2015 г.
МОТИВИ: С оглед разработването и внедряването на автоматизирана
система за SMS разплащане и контрол на кратковременното платено паркиране на
територията на гр. Хисаря, Общинския съвет намира настоящото решение за
целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 14
Присъствали – 16
- “против” – няма
Гласували – 16
- “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
№ 663
Взето с Протокол № 73 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.02. 2015 год.

Относно: точка „Девета” - Докладна записка относно вземане на
решение за удължаване срока на договор за управление на Управителя на
„Хисарска гора” ЕООД - докладва В.Узунова – управител на „Хисарска гора”
ЕООД.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с
чл. 147, ал. 2, чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ и чл. 10, ал. 1, т. 5 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 :
Да бъде подписан нов договор за управление с избрания с Решение №
538, взето с Протокол № 58 от 27.05.2014 година на Общински съвет-Хисаря
Управител – Веселина Велева Узунова с ЕГН: 7102244430 при условията на
договора от 19.06.2014 година и със срок до 30.05.2015 година.
2. Възлага на Кмета на община Хисаря да подпише договора.

МОТИВИ: Фактически основания – определяне правата и задълженията
на Управителя на „Хисарска гора“-ЕООД.

Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 11
Присъствали – 16
- “против” – няма
Гласували – 16
- “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
№ 664
Взето с Протокол № 73 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.02. 2015 год.

Относно: точка „Десета” Докладна записка относно вземане на решение
за извършване на допълнителна парична вноска в „Хисарска гора” ЕООД гр.
Хисаря в размер на 4 000 лева - докладва В.Узунова – управител на „Хисарска
гора” ЕООД.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с
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 8 000 /осем хиляди/ лева.
2. Срокът на допълнителната парична вноска е до 30.05.2015 година.
3. Удължава срока на допълнителната парична вноска, гласувана с
решение № 602/2014 година до 30.05.2014 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 с цел приключване на съдебните производства
,по които „Хисарска гора“-ЕООД се явява страна.

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

- “за” – 10
- “против” – 2
- “въздържали се” – 4

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
№ 665
Взето с Протокол № 73 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.02. 2015 год.
Относно: точка „Единадесета” - Докладна записка относно определяне
на наемни цени по процедура за избор на оператор за възлагане
стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири – публична
общинска собственост, на територията на община Хисаря - докладва инж. П.
Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с
параграф 12, точка от 2 от Преходните и заключителни разпоредби към
Закон за изменение и допълнение на Закон за водите /ДВ бр. 103/2013г./ и в
изпълнение на Годишната програма на община Хисаря за управление и
разпореждане с общинската собственост за 2015 година, с поименно
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Открива процедура за избор на оператор за възлагане
стопанисването, поддръжката и експлоатацията, чрез предоставянето им под
наем, на следните язовири – публична общинска собственост:
1.1. Имот № 000105 по КВС на землище Хисаря, с площ от 206.818 дка.
публична общинска собственост съгласно АОС № 3/28.02.2006г. / Язовир
„Момина баня”/
1.2. Имот № 000629 по КВС на землище Паничери, с площ от 62.147
дка. публична общинска собственост съгласно АОС № 26/05.04.2006г. / Язовир
„Дъбрава - 1”/
1.3. Имот № 000128 по КВС на землище Паничери, с площ от 97.243
дка. публична общинска собственост съгласно АОС № 27/05.04.2006г. / Язовир
„Груйново дере/

1.4. Имот № 000006 по КВС на землище Паничери, с площ от 128.199
дка. публична общинска собственост съгласно АОС № 28/05.04.2006г./Язовир
„Таревско дере”/
1.5. Имот № 000396 по КВС на землище Мътеница, с площ от 41.678
дка. публична общинска собственост съгласно АОС № 36/05.04.2006г./Язовир
„Порта баала”/
1.6. Имот № 000846 по КВС на землище Старо Железаре, с площ от
2.174 дка. публична общинска собственост съгласно АОС № 16/14.03.2006г./
Язовир „Азмака”/
1.7. Имот № 000569 по КВС на землище Ново Железаре, с площ от
25.489 дка. публична общинска собственост съгласно АОС № 31/06.04.2006г.
/Язовир „Колак дере/
1.8. Имот № 000620 по КВС на землище Кръстевич, с площ от 73.828
дка. публична общинска собственост съгласно АОС № 42/10.04.2006г. /язовир
„Дренака”/
2. Изборът на оператор да се осъществи чрез провеждане на
публично оповестени явни търгове по реда на глава VI от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община
Хисаря.
3. Приема и утвърждава за начални тръжни цени на имотите по точка
първа, пазарните стойности, съгласно представените от “РАЙЧЕВА –ВЕДИ
КОНСУЛТ” ЕООД експертни оценки, както следва / цените са без ДДС/:
3.1. За имот № 000105 по КВС на землище Хисаря, с площ от 206.818
дка. /Язовир „Момина баня”/ –
8 275.00 лв. годишно
3.2. За имот № 000629 по КВС на землище Паничери, с площ от 62.147
дка. /Язовир „Дъбрава - 1”/ –
1 245.00 лв.годишно
3.3. За имот № 000128 по КВС на землище Паничери, с площ от 97.243
дка. /Язовир „Груйново дере/ – 1 945.00 лв. годишно
3.4. За имот № 000006 по КВС на землище Паничери, с площ от 128.199
дка. /Язовир „Таревско дере”/ –
3 205.00 лв. годишно
3.5.За имот № 000396 по КВС на землище Мътеница, с площ от 41.678
дка. /Язовир „Порта баала”/ –
1 250.00 лв. годишно
3.6. За имот № 000846 по КВС на землище Старо Железаре, с площ от
2.174 дка. / Язовир „Азмака”/ –
45.00 лв. годишно
3.7. За имот № 000569 по КВС на землище Ново Железаре, с площ от
25.489 дка. /Язовир „Колак дере/ –
510.00 лв. годишно
3.8. За имот № 000620 по КВС на землище Кръстевич, с площ от 73.828
дка. /язовир „Дренака”/ –
2 215.00 лв. годишно
4. Определя срок на договора за избор на оператор за възлагане
стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовира – 10 / десет/
години.

5. Специфични условия към участниците в търга - Право на участие
в търговете имат всички физически и юридически лица регистрирани по
търговския закон.
6. Операторът е длъжен:
6.1. Да приеме обекта с приемателно-предавателен протокол.
6.2. Да заплаща в срок наемната цена и всички разходи, свързани с
ползването на наетия обект: такса смет, както и всички местни данъци и такси.
6.3. Да предоставя вода за напояване на собствениците и ползвателите
на земеделските земи, чиито площи се напояват от язовира, без да се
нарушава санитарно - хигиенният минимум.
6.4. Да не огражда обектът на местата където се извършва водопой на
животни.
6.5. В срок от 30 календарни дни след подписване на договора, да
изготви (или да актуализира) авариен план за експлоатация на обекта, който да
бъде съгласуван от началника на Районна служба „Пожарна безопасност и
защита на населението” – Хисаря и утвърден от Кмета на Общината.
6.6. Да поддържа обекта в добро техническо и хигиенно състояние за
срока на договора.
6.7. Да се снабди с разрешително за ползване на воден обект и/или
водоползване, съгласно разпоредбите на ЗВ за своя сметка без да иска
прихващане от наема.
6.8. Да изпълнява решенията на Общински съвет Хисаря, постановени
във връзка с общото водоползване на язовира.
6.9. Да не преотдава водоползването на други лица.
6.10. При учредяване на сдружение за напояване да предостави на
същото възможност да доставя вода за напояване през съответните поливни
сезони, до прекратяване на договора за наем.
6.11. При експлоатацията на язовира и съоръженията към него да спазва
разпоредбите на Наредба № 13/29.01.2004 г. за условията и реда за
осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и
съоръженията към тях.
6.12. Да заплаща всички разходи по текущото стопанисване, поддържане
и експлоатация на обекта, включително охрана, за своя сметка.
6.13. Да извършва необходимите ремонти за поддържане на язовира, на
стената му и на всички съоръжения към него (изпускатели, преливник и др.) в
съответствие с предписанията на Община Хисаря, гражданска защита и др.
компетентни органи за своя сметка , без да иска прихващане от наема.
6.14. Да спазва нормативните актове по опазване на околната среда с цел
опазване на водния ресурс и на екосъобразното и рационалното му използване,
санитарно – хигиенните и ветеринарно – медицински изисквания.
6.15. Да спазва условията за охрана, контрол и възпроизводство на
рибните ресурси по определените нормативи.

6.16. Да поеме за своя сметка разходите по други мероприятия за
изпълнение предписания от специализираните контролни органи свързани с
обезопасяването и сигурността на язовира.
6.17. Да поема за своя сметка разходите за виновно нанесени щети на
трети лица при използване на язовира.
6.18. Да не позволява следните действия спрямо язовирната стена (дига):
- преминаване на превозни средства и прекарване на домашни животни
през нея;
- оране, брануване, разкопаване и повреждане по какъвто и да е начин
повърхността на стената;
- забиване на колове и садене на дървета и храсти;
- копане на кладенци и устройване на рибарници до 50 м.
6.19. Да постави за своя сметка забранителни, предупредителни и
информационни знаци за ползването на язовира.
6.20. Да се снабди със съответния лиценз (разрешително, регистрация) за
развъждане и отглеждане на риба и други от Изпълнителната агенция по
Рибовъдство и аквакултури, не по-късно от 6 /шест/ месеца от подписване на
договора .
7. Операторът да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда
за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и
съоръженията към тях, приета с ДВ, бр. 17 от 2004 год., както и Правилника за
правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от
хидромелиоративната инфраструктура, приет с ДВ, бр. 97 от 02.11.2004 год.
8. Възлага на Кмета на община Хисаря осъществяването на всички
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на
процедурата.
9. Задължава Кмета на общината, в случай на необходимост, до
провеждане на търговете за избор на оператор за възлагане стопанисването,
поддръжката и експлоатацията на язовирите и водоемите, да се снабди със
становище от дирекция „Хидромелиорации” при Министерство на земеделието
и храните.
МОТИВИ: С оглед управлението на общинската собственост и
набирането на собствени приходи в бюджета на община Хисаря, Общинския
съвет 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
№ 666
Взето с Протокол № 73 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.02. 2015 год.

Относно: точка „Дванадесета” - Докладна записка относно продажба на
земеделски земи в землището на село Старосел - докладва инж. П. Ганева –
кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.7, ал. 3, чл. 8,
ал.1, ал. 2, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската
собственост във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 1 от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в
община Хисаря, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и
разпореждане с общинската собственост за 2015 година, като в Раздел ІІ.
Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в
капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за
публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия; точка ІІ.2.
Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
продажба, подточка ІІ.2.2.Земеделски земи, включва:

№ землище имот № нтп
1. Старосел 150013

из.
нива

Площ кат. местност
АОС
дка.
18.001 VIII Разкопаница 729/22.01.2015
г.

2. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на имотите по
точка първа.
3. Не приема за начална тръжна цена на имота по точка първа,
справедливата
пазарна
стойност,
съгласно
представения
от
“ПЛОВДИВИНВЕСТ-21” АД доклад, както следва 5 940,00 лв. и я завишава
на 7 200 лв. /цената е без ДДС/:
№ землище имот № нтп
1. Старосел 150013

из.
нива

площ
кат. местност Начална цена
дка.
в лева
18.001 VIII Разкопаница
7 200.00

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

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 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
№ 667
Взето с Протокол № 73 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.02. 2015 год.
Относно: точка „Тринадесета” - Докладна записка относно продажба на
земеделски земи в землището на село Старо Железаре - докладва инж. П.
Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.7, ал. 3,чл. 8, ал.
1, ал. 2, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската
собственост във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 1 от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в
община Хисаря, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и
разпореждане с общинската собственост за 2015 година, като в Раздел ІІ.
Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в
капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за
публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия; точка ІІ.2.
Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
продажба, подточка ІІ.2.2.Земеделски земи, включва:
№ землище
1. Старо
Железаре
2. Старо
Железаре

имот № нтп

Площ кат. местност
АОС
дка.
034045 нива 0.854 VI Саматларе 726/13.01.2015
г.
034079 нива 0.939 VI Саматларе 727/13.01.2015
г.

3. Старо
Железаре

038020 нива 1.548 VI

Саматларе

728/13.01.2015
г.

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

имот
№

нтп

1. Старо Железаре
034045 нива
2. Старо Железаре
034079 нива
3. Старо Железаре
038020 нива
и ги завишава, както следва:
№ землище
имот
нтп
№
1. Старо Железаре
2. Старо Железаре
3. Старо Железаре

площ кат. местност
дка.
0.854 VI
0.939 VI
1.548 VI

Саматларе
Саматларе
Саматларе

площ кат. местност
дка.

034045 нива 0.854 VI
034079 нива 0.939 VI
038020 нива 1.548 VI

Саматларе
Саматларе
Саматларе

Начална
цена
в лева
325.00
355.00
590.00
Начална
цена
в лева
390.00
430.00
710.00

4. Възлага на Кмета на община Хисаря да проведе публичните явни
търгове и сключи договорите за продажба.
МОТИВИ: Мотивите за предложените продажби са, че имотите не са
отдавани под наем поради липсата на интерес. С цел осигуряване на приходи
за общинския бюджет за обезпечаване финансирането на голяма част от
общинските дейности, което налага и актуализация на Годишната програма на
община Хисаря за управление и разпореждане на с имотите общинска
собственост съгласно чл. 8, ал. 9 от ЗОС.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 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
№ 668
Взето с Протокол № 73 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.02. 2015 год.

Относно: точка „Четиринадесета” Докладна записка относно продажба
на земеделски земи в землището на село Михилци - докладва инж. П. Ганева –
кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, чл. 8,
ал. 1, ал. 2, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската
собственост във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 1 от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в
община Хисаря, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и
разпореждане с общинската собственост за 2015 година, като в Раздел ІІ.
Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в
капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за
публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия; точка ІІ.2.
Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
продажба, подточка ІІ.2.2.Земеделски земи, включва:

№
1
2
3
4
5

Землище
Михилци
Михилци
Михилци
Михилци
Михилци

Имот №
220 015
221 017
221 018
228 017
228 018

нтп
нива
нива
нива
нива
нива

Площ/дка.
15.794
0.589
5.933
12.138
18.448

2. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на имотите по
точка първа.
3. Не приема за начални тръжни цени на имотите по точка първа,
справедливи
пазарни
стойности,
съгласно
представените
от
“ПЛОВДИВИНВЕСТ-21” АД доклади, както следва / цените са без ДДС/:
№ землище ПИ №
1. Михилци
2.
3.
4.
5.
№
1.
2.
3.
4.
5.

нтп

площ кат.
местност
дка.
15.794 Х Кръстевец

Начална цена
в лева
4 740. 00

VIII Джангърица

195. 00

VIII Джангърица

1 960. 00

220
нива
015
Михилци
221
нива
0.589
017
Михилци
221
нива
5.933
018
Михилци
228
нива
12.138
017
Михилци
228
нива
18.448
018
и ги завишава, както следва:
землище ПИ № нтп
площ
дка.
Михилци
220
нива
15.794
015
Михилци
221
нива
0.589
017
Михилци
221
нива
5.933
018
Михилци
228
нива
12.138
017
Михилци
228
нива
18.448
018

V
Х
кат.
Х

Юрукова
кория
Юрукова
кория
местност
Кръстевец

5 825. 00
5 535. 00
Начална цена
в лева
5 700. 00

VIII Джангърица

230. 00

VIII Джангърица

2 350. 00

V
Х

Юрукова
кория
Юрукова
кория

7 000. 00
6 650. 00

4. Възлага на Кмета на община Хисаря да проведе публичните явни
търгове и сключи договорите за продажба.

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

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 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
№ 669
Взето с Протокол № 73 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.02. 2015 год.

Относно: точка „Петнадесета” - Докладна записка относно продажба на
имот 006015, землище Хисаря, местност „Хисарско”, с начин на трайно
ползване – залесена горска територия, с площ от 96.374 декара - докладва инж.
П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, чл. 8,
ал. 9 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 40, ал. 1 от
Закона за горите, 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 2015 година, като в Раздел ІІ.
Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в
капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права,
за публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия; точка ІІ.2.
Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
продажба, подточка ІІ.2.2.Земеделски земи, включва:
1.1. Имот 006015, землище Хисаря, местност „Хисарско”, с начин на
трайно ползване – залесена горска територия, с площ от 96.374 декара

МОТИВИ: Мотивите за предложените продажби са, че за имота има
проявен интерес за закупуването му от страна на инвеститор за изграждане на
голф игрище ,като по-голямата част от площта на терена е вече осигурена,
както и с цел осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване
финансирането на голяма част от общинските дейности, което налага и
актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и
разпореждане на с имотите общинска собственост съгласно чл. 8, ал. 9 от ЗОС.

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

- “за” – 15
- “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
№ 670
Взето с Протокол № 73 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.02. 2015 год.
Относно: точка „Шестнадесета” - Докладна записка относно заявление
вх. № 94-00-А-19 от 20.01.2015г., от Антоанета Василева Кирчева за повторно
произнасяне по допускане, проучване и проектиране на ПУП- ПРЗ за ПИ №
5128 и част от квартал 19 по плана на гр. Хисаря - докладва инж. П. Ганева –
кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Да се изготви пазарна оценка от независим оценител на ПИ № 5128 и
част от квартал 19 по плана на гр. Хисаря.
МОТИВИ: С оглед по-добрата преценка при вземане на бъдещо
положително решение, 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, obshtina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 671
Взето с Протокол № 73 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.02. 2015 год.
Относно: точка „Седемнадесета” - Докладна записка относно заявление
вх. № 94-00.О-1 от 30.01.2015 г. от Надежда Николаева Мирчева, София, ЖК
“Бъгстон” № 25, ет. 16, ап.78, за даване на име на улица с о.т. 241а-241б-241в241с-241д-241е-244а, до квартал 62 по КРП на гр. Хисаря, одобрена с Решение
№ 48 , взето с Протокол № 7 от 24.01.2012г. на Общински съвет Хисаря докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет
гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Наименува „ТОПОЛА” улица с о.т. 241а-241б-241в-241с-241д-241е244а, до квартал 62 по КРП на гр. Хисаря, одобрена с Решение № 48, взето с
Протокол № 7 от 24.01.2012 г. на Общински съвет Хисаря
МОТИВИ: С оглед определянето на административни адреси на
имотите и наличие на живеещо население на изградената инфраструктура,
Общинския съвет намира настоящото решение за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 15
Присъствали – 16
- “против” – няма
Гласували – 16
- “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, obshtina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 672
Взето с Протокол № 73 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.02. 2015 год.

Относно: точка „Осемнадесета” Докладна записка относно
възстановяване право на собственост върху земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ на нци на Рашко Цвятков Стрелчански - 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 имот № 012001 с площ 1.313 дка., местност “Аира” в
землището на село Старосел за възстановяване правото на собственост на
наследниците на Рашко Цвятков Стрелчански, 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” – 15
- “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
№ 673
Взето срещу подпис с Протокол № 74 от Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област на 06.03. 2015 год.
Относно: точка „Първа” - Заявление вх. № 26-00-796 от 10.11.2014г. от
“АУГУСТА 91” АД за одобряване на ПУП-План за промяна на улична
регулация за УПИ № І-1070, за хотел, квартал 90 по КРП на гр. Хисаря докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА чл. 134, ал. 1, т.
1 от ЗУТ и чл. 28, ал. 3 от Правилника за дейността на Общински съветХисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Разрешава промяна на уличната регулация като в югоизточния край на
УПИ № І-1070, за хотел, квартал 90 по КРП на гр. Хисаря, към УПИ се
придават 340 кв. м., съгласно представения ПУП-План за промяна на
Регулацията.
МОТИВИ: Поради настъпилите съществени промени в общественоикономическите и устройствени условия, Общинския съвет намира решението
за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 11
Подписали – 15
- “против” – няма
Гласували – 15
- “въздържали се” – 4
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, obsнtina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 674
Взето срещу подпис с Протокол № 74 от Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област на 06.03. 2015 год.

Относно: точка „Втора” - Заявление вх. № 39-00-9 от 26.02.2015 г. от
Кооперация “АГРОКОМЕРС-98”, за произнасяне по допускане, проучване и
проектиране на Комплексен проект по член 150 от ЗУТ за ПИ № 711001 по
КВС на с.Старо Железаре, общ. Хисаря - Стопански двор, за нуждите на
Складова база за селскостопанска продукция - 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. 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 :
1. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за
проектиране по чл. 125 от ЗУТ, във връзка с Заявление вх. 39-00-9 от
26.02.2015 г. от Кооперация “АГРОКОМЕРС-98”, за произнасяне по
допускане, проучване и проектиране на Комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ
за ПИ № 711001 по КВС на с. Старо Железаре, общ. Хисаря - Стопански
двор, за нуждите на Складова база за селскостопанска продукция.
2. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ се разрешава на Кооперация
“АГРОКОМЕРС-98” да изработи Комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ за

ПИ № 711001 по КВС на с. Старо Железаре, общ. Хисаря - Стопански двор,
за нуждите на Складова база за селскостопанска продукция, съгласно
приложение.
МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения и
необходимостта от промяна предназначението на посочените имоти Общински
съвет намира решението за целесъобразно.

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

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

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

