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
№ 675
Взето с Протокол № 75 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 24.03. 2015 год.

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно информация за
отчет за изпълнението на Бюджета на Община Хисаря за 2014 г., отчет за
изпълнението на инвестиционната програма към 31.12.2014 г. - докладва инж.
П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА във
връзка с чл. 9 от ЗОД, чл. 140,ал.5 от ЗПФ и чл. 50, ал. 3 и чл. 52 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 приета с Решение № 461/21.01.2014 г. на ОбС,
с поименно гласуване и след обществено обсъждане съгласно чл. 140, ал. 4
от ЗПФ ,проведено на 17.03.2015 година, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема информация за уточнения план и изпълнение на бюджета на
Община Хисаря към 31.12.2014 г., съгласно приложения № 1, 2, 3, 4.
2. Приема информация за изпълнението на сметките за средства от
Европейския съюз към 31.12.2014 г., съгласно приложение № 5.
3. Приема информация за актуализирания план и изпълнението на
инвестиционната програма на общината към 31.12.2014 г., съгласно
приложение № 6.

4. Приема отчета на дълга на Община Хисаря към 31.12.2014 г. съгласно
Приложения № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
МОТИВИ: Настоящото решение е в изпълнение разпоредбите на Закона
за публичните финанси (Обн. - ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014
г.), уреждащ процедурата по приемане на отчета за изпълнение на общинския
бюджет и участието на местната общност в този процес.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 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
№ 676
Взето с Протокол № 75 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 24.03. 2015 год.

Относно: точка „Втора” - Докладна записка относно тригодишна
бюджетна прогноза за периода 2016 - 2018 г. - докладва инж. П. Ганева – кмет
на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 83 от
Закона за публичните финанси и чл. 27, ал. 2, ал. 3 от Наредба на ОбС за
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Хисаря приета с Решение № 461/21.01.2014 г. на ОбС,
във връзка с разпоредбите на РМС № 62 от 30 януари 2015 г. за
бюджетната процедура за 2016 г. и писмо БЮ-1 от 11 февруари 2015 г. на
Министерство на финансите, с поименно гласуване, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
1. Одобрява бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на
община Хисаря съгласно Приложение № 8 към БЮ-1 от 11 февруари 2015 г. на
Министерство на финансите.
2. Одобрява Прогноза за намеренията за поемане на задължения чрез
договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2016-2018 г. на
Община Хисаря съгласно Приложение № 6а към БЮ-1 от 11 февруари 2015 г.
на Министерство на финансите.
3. Одобрява Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база
действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за

периода 2016-2018 г. на община Хисаря съгласно Приложение № 6б към БЮ-1
от 11 февруари 2015 г. на Министерство на финансите.
4. Одобрява Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по
обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за
поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2016-2018 г. на
община Хисаря съгласно Приложение № 6в към БЮ-1 от 11 Февруари 2015 г.
на Министерство на финансите.
МОТИВИ: Във връзка с основните принципни насоки на МФ по
приемане на бюджетната
процедура за 2016 година и приетото от
Министерски съвет Решение № 62 от 30.01.2015 година, Общинският съвет
намира решението за целесъобразно.

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

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

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 677
Взето с Протокол № 75 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 24.03. 2015 год.
Относно: точка „Трета” - Докладна записка относно отчет за изпълнение
на делегираните бюджети на училищата в община Хисаря през бюджетната
2014 год. - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с
чл. 41, ал. 1 и ал. 2 от Закона за народната просвета, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
Приема отчета за изпълнение на делегираните бюджети на училищата в
община Хисаря през бюджетната 2014 г.
МОТИВИ: Настоящото решение е в изпълнение на разпоредбите по
контрола върху начина на изразходване на предоставените средства на
общинските детски градини, училища и обслужващи звена и Общински съвет
намира същото за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 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
№ 678
Взето с Протокол № 75 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 24.03. 2015 год.

Относно: точка „Четвърта” - Докладна записка относно отчет за
разходваните средства за командировки на Кмета на община Хисаря към
31.12.2014 год. - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната, с поименно гласуване,
Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема отчета за разходваните средства за командировки в
страната на Кмета на община Хисаря за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014
г., както следва:
м. Януари
..0.. лв.
м. Февруари
..0 лв.
м. Март
..0.. лв.
м. Април
..0.. лв.
м. Май
..0.. лв.
м. Юни
..0.. лв.
м. Юли
..0.. лв.
м. Август
..0.. лв.
м. Септември
..0.. лв.
м. Октомври
..0.. лв.
м. Ноември
..0.. лв.
м. Декември
..0.. лв.
Всичко:
0 лв.

2. Приема отчета за разходваните средства за командировки в
чужбина на Кмета на община Хисаря за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.,
както следва:
м. Януари
..0.. лв.
м. Февруари
..0.. лв.
м. Март
..0.. лв.
м. Април
..0.. лв.
м. Май
..0.. лв.
м. Юни
..0.. лв.
м. Юли
..0.. лв.
м. Август
..0.. лв.
м. Септември
..0.. лв.
м. Октомври
..0.. лв.
м. Ноември
1 224,35лв.
м. Декември
..0.. лв.;
Всичко:
1 224,35лв.

МОТИВИ: С оглед упражняването на контрол върху извършените
от Кмета на общината разходи за командировки към от 31.12.2014 год. в
изпълнение на нормативните изисквания.
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
№ 679
Взето с Протокол № 75 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 24.03. 2015 год.

Относно: точка „Пета” - Докладна записка относно отчет за дейността на
„Медицински център-І-Хисар” ЕООД. За 2014 год. - докладва д-р Ив. Главчев
– управител на „Медицински център-І-Хисар” ЕООД.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 147,
ал. 2, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 3 и
т. 25 от Наредбата за реда за учредяване търговски дружества и
упражняване правата на собственост на община Хисар върху общинската
част от капитала на търговските дружества, с поименно гласуване,
Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема отчета за дейността на „Медицински център-І Хисар” ЕООД за
2014 год.
2. Да се приведат в съответствие счетоводните регистри на дружеството,
актовете за общинска собственост и имотните регистри в Общината.
3. Към Правилника за вътрешния ред на дружеството в графата дейности
да се добави „Педиатрия” и „Урология” след като се разкрият в „Медицински
център-І Хисар” ЕООД.
МОТИВИ: С оглед упражняване правата на едноличен собственик на
капитала в общинските еднолични дружества с ограничена отговорност във
връзка с приемането на годишен финансов отчет, придружен с писмен доклад

за работата си, за финансовото и икономическото състояние на дружеството, за
съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване Общински съвет
намира настоящото решение за целесъобразно.

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

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 680
Взето с Протокол № 75 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 24.03. 2015 год.

Относно: точка „Шеста” - Докладна записка относно прекратяване
дейността на „ЕнД-И-Хисаря Инфраструктура” ООД - докладва инж. П. Ганева
– кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 147,
ал. 1, ал. 2, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и във връзка с чл. 10, ал. 1,
т. 3 и т. 25 и чл. 24, ал. 2 от Наредбата за реда за учредяване търговски
дружества и упражняване правата на собственост на община Хисар върху
общинската част от капитала на търговските дружества, с поименно
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие Община Хисаря да предприеме действия по
прекратяване на дейността на „ЕнД-И-Хисаря Инфраструктура” ООД, избор на
ликвидатор и срок, в който да бъде извършена ликвидацията.
2. Възлага на Управителя на дружеството да свика извънредно общо
събрание с дневен ред съобразно решението по точка 1-ва.
3. Възлага на Кмета на община Хисаря, в случай, че не бъде свикано и
проведено валидно Общо събрание на съдружниците в „ЕнД-И-Хисаря
Инфраструктура” ООД с ЕИК: 200780431, да отправи от името на община
Хисаря писмено предизвестие по чл. 125, ал.2 от ТЗ.
4. Възлага на Управителя на дружеството НЕНО ХРИСТОВ КОСТОВ в
случай на непровеждане на валидно общо събрание да съдружниците и след

изтичане на отправеното от Общината предизвестие по чл. 125, ал. 2 от ТЗ, да
поиска едностранно да бъде заличен от Търговския регистър.
МОТИВИ: Фирмата съдружник „ЕнД-И” АД Германия носител на
технологиите и идеите за създаването на това дружество е обявена в
несъстоятелност и управляващият синдик няма намерение да предложи план за
оздравяване, поради което Общински съвет Хисаря счита 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
№ 681
Взето с Протокол № 75 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 24.03. 2015 год.
Относно: точка „Седма” - Докладна записка относно приемане на план
за действие на община Хисаря в изпълнение на Областната стратегия за
интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (20152017) - докладва Асен Сурчев – зам. 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 :
Приема План за действие на община Хисаря в изпълнение на Областната
стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите
ситуация (2015-2017).
МОТИВИ: В изпълнение на целите на Националната стратегия на
Република България за интегриране на ромите (2012-2020), Общински съвет
Хисаря, намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 16
Присъствали – 16
- “против” – няма
Гласували – 16
- “въздържали се” – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 682
Взето с Протокол № 75 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 24.03. 2015 год.

Относно: точка „Осма” - Докладна записка относно даване на съгласие
за продължаване на действието на Договор № 1 /22.03.2010 г. за възлагане на
обществен превоз по автобусни линии - докладва инж. П. Ганева – кмет на
община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на
разпоредбите съдържащи се в чл. 5, параграф 5 от РЕГЛАМЕНТ № 1370
на Европейския парламент и на съвета от 23 октомври 2007 година, и чл. 2,
ал. 2 от Договор № 1 , Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Приема спешна мярка, поради риск от прекъсване на услугата обществен
превоз на пътници, като дава
съгласие за удължаване на срока на
действащия договор № 1/22.03.2010 година, с който е възложено
изпълнението на превозите по посочените в него линии, до приключване
на процедурата за възлагане на превозите по реда на Закона за
обществените поръчки и избиране на изпълнител.

МОТИВИ: С цел запазване на услугата обществен превоз на пътници и
задоволяване потребностите на местната общност в община Хисаря .

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

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

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 683
Взето с Протокол № 75 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 24.03. 2015 год.
Относно: точка „Девета” - Докладна записка относно продажба на
земеделска земя в землището на с. Красново - докладва инж. П. Ганева – кмет
на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, чл. 8,
ал. 1, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост,
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. Красново 106052

из.
нива

Площ кат. местност
АОС
дка.
3.000 VIII Фезовица 737/30.01.2015
г.

2. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на имота по точка
първа.

3. Не приема и утвърждава за начална тръжна цена на имота по точка
първа, справедливата пазарна стойност, съгласно представения от
“ПЛОВДИВИНВЕСТ-21” АД доклад, както следва / цената е без ДДС/:
№ землище имот № нтп
1. Красново 106052

из.
нива
и я завишава, както следва:

№ землище имот № нтп
1. Красново 106052

из.
нива

площ
кат. местност Начална цена
дка.
в лева
3.000 VIII Фезовица
990.00

площ
кат. местност Начална цена
дка.
в лева
3.000 VIII Фезовица
1 190.00

4. Възлага на Кмета на община Хисаря да проведе публичния явен търг и
сключи договора 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” – 14
- “против” – няма
- “въздържали се” – 2

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 684
Взето с Протокол № 75 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 24.03. 2015 год.
Относно: точка „Десета” - Докладна записка относно продажба на
земеделска земя в землището на с. Кръстевич - 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, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 1 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество в община Хисаря, с
поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на:
1.1. Имот № 214 034, овощна градина, Х категория, площ 18.062 дка.,
местност „Карапча”, землище Кръстевич, частна общинска собственост,
съгласно АОС № 518/25.02.2013 г.
1.2. Имот № 215 044, нива, VІ категория, площ 1.100 дка., местност
„Карапча”, землище Кръстевич, частна общинска собственост - АОС №
517/25.02.2013 г.
1.3. Имот № 219 006, нива, V категория, площ 10.153 дка., местност
„Карапча”, землище Кръстевич, частна общинска собственост - АОС №
520/26.02.2013 г.
1.4. Имот № 219 010, нива, V категория, площ 18.191 дка., местност
„Карапча”, землище Кръстевич, частна общинска собственост - АОС №
522/26.02.2013 г.
2. Не приема и утвърждава за начални тръжни цени на имотите по точка
1, потвърдените от “ПЛОВДИВИНВЕСТ-21” АД
справедливи пазарни
стойности, както следва / цените са без ДДС/:

№
1
2
3
4
№
1
2
3
4

землище

Имот №

нтп

площ/дка. начална тръжна цена
в лева без ДДС
Кръстевич 214 034 ов.градина
18.062
5 420.00
Кръстевич 215 044 нива
1.100
440.00
Кръстевич 219 006 нива
10.153
5 280.00
Кръстевич 219 010 нива
18.191
9 460.00
и ги завишава, както следва:
землище

Имот №

нтп

Кръстевич
Кръстевич
Кръстевич
Кръстевич

214 034
215 044
219 006
219 010

площ/дка. начална тръжна цена
в лева без ДДС
ов.градина
18.062
6 500.00
нива
1.100
530.00
нива
10.153
6 340.00
нива
18.191
11 350.00

3. Кметът на община Хисаря да организира, 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, Общински съвет Хисаря намира решението 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
№ 685
Взето с Протокол № 75 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 24.03. 2015 год.

Относно: точка „Единадесета” - Докладна записка продажба на
урегулирани поземлени имоти в с. Кръстевич - 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, във връзка с чл.
39, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в община Хисаря, с поименно
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на :
№
1.
2.

Описание на имота
УПИ ІV-КОО, кв.6 по КРП
на с село Кръстевич
УПИ VІ-343, кв.6 поКРП
на село Кръстевич

Местонахождение
село Кръстевич
до бивше училище
село Кръстевич
до бивше училище

Площ/кв.м.
1 960.00
1 250.00

2. Не приема и утвърждава за начални тръжни цени на имотите по точка
1, потвърдените от “АНГЕЛОВА КОНСУЛТ ” ООД справедливи пазарни
стойности, както следва / цените са без ДДС/:

№

Имот №

1.
2.

УПИ ІV-КОО, кв.6
по КРП на село Кръстевич
УПИ VІ-343, кв.6
по КРП на село Кръстевич
и ги завишава, както следва:

№

Имот №

1.
2.

Площ/кв.м.
1 960

Начални тръжни цени
в лева
4 700.00 лв. без ДДС

1 250

6 600.00 лв. без ДДС

Площ/кв.м.

УПИ ІV-КОО, кв.6
по КРП на село Кръстевич
УПИ VІ-343, кв.6
по КРП на село Кръстевич

1 960

Начални тръжни цени
в лева
5 640.00 лв. без ДДС

1 250

7 920.00 лв. без ДДС

3. Кметът на община Хисаря да организира, проведе публичните явни
търгове и сключи договорите за продажба.
МОТИВИ: 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, 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
№ 686
Взето с Протокол № 75 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 24.03. 2015 год.
Относно: точка „Дванадесета” - Докладна записка относно продажба на
земеделска земя в землището на с. Беловица - докладва инж. П. Ганева – кмет
на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, чл. 8,
ал. 1, ал. 9,чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 1 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество в община Хисаря, с
поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и
разпореждане с общинската собственост за 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. Беловица
2. Беловица

имот № нтп Площ кат. местност
АОС
дка.
014072 лозе 1.859 VIII Друма
735/30.01.2015
014073 лозе 8.157 VIII Друма
736/30.01.2015г.

2. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на имотите по
точка първа.
3. Не приема и утвърждава 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 площ кат. местност
Начална
№
дка.
цена
в лева
1. Беловица
014072 лозе 1.859 VIII Друма
610.00
2. Беловица
014073 лозе 8.157 VIII Друма
2 690.00
и ги завишава, както следва:
№ землище

имот
№

нтп

площ кат. местност
дка.

1. Беловица
2. Беловица

014072 лозе 1.859 VIII Друма
014073 лозе 8.157 VIII Друма

Начална
цена
в лева
730.00
3 230.00

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, Общински съвет Хисаря намира решението 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
№ 687
Взето с Протокол № 75 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 24.03. 2015 год.

Относно: точка „Тринадесета” - Докладна записка относно определяне
на урегулирани поземлени имоти в кв. 27 по плана на гр. Хисаря, кв. Веригово,
за учредяване право на строеж на жилищни сгради без търг или конкурс на
семейства от гр. Хисаря с установени жилищни нужди по реда и условията на
Наредбата по чл. 45-А от ЗОС на ОбС Хисаря - докладва инж. П. Ганева – кмет
на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона
за общинската собственост, с поименно гласуване, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
1. Отменя точка 2 от свое Решение 260, взето с Протокол №
26/26.04.2005г.относно даване на съгласие за извършване продажба на УПИ VII,
VIII, ХIV, ХV, ХVI и ХIII в кв. 27 по плана на гр.Хисаря, квартал Веригово.
2. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и
разпореждане с общинската собственост за 2015 година, като в Раздел ІІ.3.
Имоти, върху които общината има намерение да учреди вещни права,
създава нова под точка ІІ.3. 1. Имоти върху които общината има намерение да
учреди право на строеж за жилищни сгради без търг или конкурс на семейства
от гр.Хисаря с установени жилищни нужди по реда и условията на Наредбата
по чл. 45-А от ЗОС на ОбС Хисаря, като включва следните имоти:
1. УПИ III - 2514, кв. 27 по КРП на гр. Хисаря , кв. Веригово с площ от
320 кв.м.

2. УПИ IV - 2514, кв. 27 по КРП на гр. Хисаря , кв. Веригово с площ от
320 кв.м
3. УПИ V - 2514, кв. 27 по КРП на гр. Хисаря , кв. Веригово с площ от
320 кв.м
4. УПИ VI - 2514, кв. 27 по КРП на гр. Хисаря , кв. Веригово с площ от
320 кв.м
5. УПИ VIII - 2514, кв. 27 по КРП на гр. Хисаря , кв. Веригово с площ от
416 кв.м
6. УПИ ХIV- 2514, кв. 27 по КРП на гр. Хисаря , кв. Веригово с площ от
560 кв.м
7. УПИ ХV- 2514, кв. 27 по КРП на гр. Хисаря , кв. Веригово с площ от
560 кв.м
МОТИВИ: Имотите не са отдадени под наем или продадени поради
липсата на интерес. Същевременно има картотекирани семейства с установени
жилищни нужди по реда и условията на Наредбата по чл. 45-А от ЗОС на ОбС
Хисаря във връзка с решаване жилищния проблем на тези граждани,
Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно.

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

- “за” – 12
- “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
№ 688
Взето с Протокол № 75 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 24.03. 2015 год.

Относно: точка „Четиринадесета” - Докладна записка относно
учредяване на право на ползване върху имот № 000093 – нива в землище на с.
Паничери, за разполагане на пчелин - докладва инж. П. Ганева – кмет на
община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 от ЗОС
във връзка с чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството, с поименно гласуване,
с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие да се учреди за срок от 10 години възмездно право на
ползване на Цветелин Тодоров Салутски, живущ в с. Паничери, ул. “П.
Кочанков” № 3, върху имот № 000093 – „Пасище, мера”, съгласно АОС № 337
от 20.02.2015 г., с площ 1.785 дка, намиращ се в местността
“ЛАСКАРАПЛАДНИЩЕТО”, в землището на с. Паничери, общ. Хисаря, за разполагане на
пчелин, състоящ се от 11 бр. пчелни семейства.
2. Определя цена на правото на ползване в размер на 50 лв. за една
година, която да се актуализира ежегодно съобразно годишната инфлация.
3. Възлага на Кмета на община Хисаря да сключи договор за право на
ползване с включена допълнителна точка, че при евентуално прекратяване на
същия, ако имотът бъде възстановен на трето лице, ползвателят остава без
право на обезщетение.

МОТИВИ: С оглед проявения интерес към имота за разполагане на
постоянен пчелин и задоволяване нуждите на регистрирания собственик на не
по-малко от 11 броя пчелни семейства съгласно Закона за пчеларството,
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
№ 689
Взето с Протокол № 75 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 24.03. 2015 год.

Относно: точка „Петнадесета” - Докладна записка относно провеждане
на процедура за изменение на решение № РР-1062/28.10.2010г., за промяна
параметрите на разрешително за водовземане № 016100113/08.07.2010 г. от
минерални води от находище „Красново” - № 37 ( съгласно Приложение № 2
от Закона за водите) - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1, т. 2 от
Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане
и учредяване на сервитутни прaва и право на прокарване на водопроводи
за минерална вода на територията на Община Хисаря и чл. 52 ( 3 ) от
Закона за водите, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Да бъде проведена процедура за изменение на решение № РР1062/28.10.2010г., за промяна параметрите на разрешително за водовземане №
016100113 / 08.07.2010 г., за водовземане от минерални води от находище
„Красново” № 37 съгласно Приложение 2 от Закона за водите - на „Валхала”
ЕООД – гр. София, ул.”Райко Алексиев” № 46А, ет.1, ап.1, ЕИК 175180517.

МОТИВИ: С оглед направеното искане от страна на ползвателя, на
когото е издадено разрешително за водовземане № 016100113/08.07.2010 г.,
Общинския съвет намира решението за целесъобразно

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

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

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 690
Взето с Протокол № 75 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 24.03. 2015 год.

Относно: точка „Шестнадесета” - Докладна записка относно
възстановяване право на собственост върху земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ на нци на Нено Стоянов Пенков - докладва инж. П. Ганева – кмет на община
Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 1 от
ЗСПЗЗ в съответствие с разпоредбите на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на
ЗСППЗЗ, (ДВ бр. 62/2010 год.), след установяване на границите на
земеделския имот, за който е издадено решение на Общинска служба по
земеделие-Хисаря за признаване правото на възстановяване на собствеността в
съществуващи или възстановими стари реални граници със скица, издадена от
ОС „Земеделие”-Хисаря, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Предоставя част от имот № 108046, местност “Кайджика”, в
землище на село Кръстевич. с площ 4.500 дка. за възстановяване правото на
собственост на наследници на Нено Стоянов Пенков, съгласно направеното
геодезическо заснемане.
2. Предоставя част от имот № 108046, местност “Кайджика”, в
землище на село Кръстевич. с площ 4.000 дка. за възстановяване правото на
собственост на наследници на Нено Стоянов Пенков, съгласно направеното
геодезическо заснемане.
3. Предоставя имот № 110011, местност “Калталдере”, в землище на
село Кръстевич. с площ 3.156 дка. за възстановяване правото на собственост
на наследници на Нено Стоянов Пенков.

4. Предоставя част от имот № 104029, местност “Юрта”, в землище
на село Кръстевич. с площ 8.500 дка. за възстановяване правото на
собственост на наследници на Нено Стоянов Пенков, съгласно направеното
геодезическо заснемане.
5. Предоставя част от имот № 102097, местност “Татарлии”, в
землище на село Кръстевич. с площ 2.500 дка за възстановяване правото на
собственост на наследници на Нено Стоянов Пенков, съгласно направеното
геодезическо заснемане.
6. Предоставя част от имот № 102097, местност “Татарлии”, в
землище на село Кръстевич. с площ 8.000 дка за възстановяване правото на
собственост на наследници на Нено Стоянов Пенков, 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” – 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
№ 691
Взето с Протокол № 75 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 24.03. 2015 год.
Относно: точка „Седемнадесета” - Докладна записка относно
изпълнение на т. 22 от Решение № 655, взето с Протокол № 73 на заседание на
Общински съвет гр. Хисаря на 17.02.2015 г. - докладва инж. П. Ганева – кмет
на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :

ГОДИШНА
ЗАДАЧА

БЮДЖЕТ

№ ОБЕКТ
РЕМОНТИ В КМЕТСТВАТА
НА ОБЩИНАТА
Ремонт в кметството в с.
1 Михилци
Ремонт на моста в източната част
1.1. на селото

ОБЩА
СТОЙНОСТ

1. Приема разпределение на средствата, предвидени в Инвестиционната
програма на община Хисаря за 2015 г. за ремонти по кметства в община
Хисаря, както следва:

5 000

5 000

5 000

2

2.1.
2.2.
3
3.1.
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.5.

4.5.
5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
7

Ремонт в кметство в с.
Черничево
Ремонт на част ото оградата
между парка в центъра на селото и
църквата
Благоустрояване на ул. "Стара
планина"
Ремонти в кметство в с. Ново
Железаре
Ремонт на Клуба на пенсионера
Ремонти в кметство в с. Старо
Железаре
Ремонт на покрива и оградата на
Дома на традициите
Почистване на речното корито и
отводнителни канали
Ремонт на тротоарни настилки
Ремонт на покрива и стрехата на
гробищния парк
Закупуване на моторна косачка
Закупуване на нови пейки и
кошчета за отпадъци
Закупуване и монтиране на
беседка и пейки в района на
читалището
Ремонти в кметство с. Паничери
Ремонт на ритуалната зала в
гробищен парк
Ремонт и възстановяване на
баражи
Ремонт на клуба на автоспирката
Ремонт и поставяне на нови пейки
Ремонти в кметство с. Мътеница
Направа на тоалетна в гробищен
парк (по предписание на РЗИ)
Поставяне на улуци на покрива на
кметството
Закупуване на щори за кметството
Закупуване и монтиране на
беседка и пейки в района на
площада в кметството
Ремонти в кметство в с.

5 000

5 000

5 000

3 000

300

3 000

2 000

2 000

2 000

5 000
5 000

5 000
5 000

5 000
5 000

10 000

10 000

10 000

2 000

2 000

2 000

2 500
1 500

2 500
1 500

2 500
1 500

700
600

700
600

700
600

300

300

300

2 400
10 000

2 400
10 000

2 400
10 000

1 500

1 500

1 500

5 000
3 000
500
5 000

5 000
3 000
500
5 000

5 000
3 000
500
5 000

2 000

2 000

2 000

1 000
500

1 000
500

1 000
500

1 500
10 000

1 500
10 000

1 500
10 000

7.1.

7.2.
7.3.
8

8.1.

8.2.
9
9.1.
10
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11

Старосел
Ремонт и рехабилитация на пътя
за гробищет парк
Изграждане на отводнителен
канал ф 300 на улица с о.т. 300355-356 и
дъждоприемателнарешетка
Ремонт на тротоарни настилки по
ул. "Партизанска"
Ремонти в кметство в с.
Красново
Ремонт на чешма за минерална
вода и ремонт на чешма и
облагородяване на района в
центъра
Ремонт на улица с о.т. 42-45 с
дължина 130 м - изкоп за пътно
легло и нареждане на пътни ивици
на пясъчна подложка
Ремонти в кметство с. Беловица
Ремонт на църквата
Ремонти в кметство с.
Кръстевич
Довършване изграждането на
тоалетна и чешма в гробищен парк
Попълване на износени улични
настилки
Ремонт - боядисване на
кметството
Ремонт на отводнителни канали
Ремонти в кметство с. Мало
Крушево
Ремонт пейки
Ремонт на клуба
Боядисване на кметството и
подмяна летвена обшивка
Направа на мост за гробищния
парк
Ремонт отводнителни решетки
Ремонт тротоарни настилки
Направа на ограда

5 000

5 000

5 000

4 000

4 000

4 000

1 000

1 000

1 000

10 000

10 000

10 000

5 000

5 000

5 000

5 000
20 000
20 000

5 000
20 000
20 000

5 000
20 000
20 000

5 000

5 000

5 000

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

5 000
800
1 300

5 000
800
1 300

5 000
800
1 300

1 200

1 200

1 200

400
300
500
500

400
300
500
500

400
300
500
500

2. Част от средствата за чешмата в Красново да се използват за ремонт на
покрива на здравната служба.
МОТИВИ: С оглед гарантиране качеството на услугата
„Здравеопазване“ предоставяна на местната общност, 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
№ 692
Взето с Протокол № 75 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 24.03. 2015 год.

Относно: точка „Осемнадесета” - Докладна записка относно
разпределение на средствата за ремонт и реконструкция на общинска пътна
мрежа - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Приема разпределение на средствата за ремонт и реконструкция на
общинска пътна мрежа през 2015 г., както следва:
№ по
ред
1

2
3
4
Общо:

№ на път

Наименование на път

Дължина,
км
PDV 1057 PDV 2365 - път PDV 1365
9 км
Старосел – Тракийски култов
център – граница София
Местен път Местен път с. Кръстевич –12х.
км
Бунтовна
Местен
кв.
пътМиромир-хижа Воден камък
4,7 км
PDV PDV 1361
ІV-64218 /ІІІ-642/ - Хисаря – кв. Веригово
0,1 км

Предвидени средства,
лв.
15 000 лв.
10 000 лв.
15 000 лв.
46500 лв.
86 500 лв.

МОТИВИ: С оглед поддръжката и ремонта на общинската пътна мрежа,
Общинския съвет намира решението за целесъобразно.

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

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

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 693
Взето с Протокол № 75 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 24.03. 2015 год.
Относно: точка „Деветнадесета” - Докладна записка относно
информация за състоянието на еднолично дружество с
ограничена
отговорност „ХИСАРСКА ГОРА”-ЕООД - докладва В. Узунова – управител на
„Хисарска гора” ЕООД.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1, т. 25 от
Наредбата на Общински съвет за реда за учредяване на търговски
дружества и упражняване правата на собственост на община Хисаря
върху общинската част от капитала на търговските дружества, с поименно
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Приема информацията за състоянието на еднолично дружество с
ограничена отговорност „ХИСАРСКА ГОРА”-ЕООД.
МОТИВИ: С оглед упражняване правата на едноличен собственик на
капитала в общинските еднолични дружества с ограничена отговорност,
Общински 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, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 694
Взето с Протокол № 75 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 24.03. 2015 год.

Относно: точка „Двадесета” - Допълване на Решение № 663, взето с
Протокол № 73 на заседание на Общински съвет –Хисаря, състояло се на
17.02.2015 год. - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
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 :
Допълва точка 1-ва на решение Решение 663, взето с Протокол №73 на
заседание на Общински съвет – Хисаря,състояло се на 17.02.2015 година,
както следва:
„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 от 01.01.2015 година до 30.05.2015
година.

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

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

правата

и

- “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
№ 695
Взето с Протокол № 75 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 24.03. 2015 год.
Относно: точка „Двадесет и първа” - Докладна записка относно
изпълнение на Решение № 508, взето от Общински съвет гр. Хисаря с
Протокол № 56 от 18.03.2014 г. - докладва инж. П. Ганева – кмет на община
Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с
чл. 52 и чл. 53 от ЗОС и във връзка с чл. 181, ал. 1, т. 1, б. „в“ от Закона за
горите, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Създава Общинско предприятие „ОБЩИНСКО ГОРСКО
СТОПАНСТВО-ХИСАРЯ" гр. Хисаря, считано от 01.04.2014 г.
2. Определя предмет на дейност на Общинско предприятие
„ОБЩИНСКО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ХИСАРЯ" гр.Хисаря:
Управление на общинските горски територии-общинска собственост,
устройство и отчет на горите, създаване на нови гори и борба с ерозията,
провеждане на възобновителни, отгледни и санитарни сечи, ползване на
дървесината, странични ползвания, маркиране, сортиментиране, кубиране,
подготовка за провеждане на търгове за продажба на дървесина, осъществява
мероприятия свързани с защита на горите, опазване на горите и вътрешен
контрол, както и дейности, възложени му с Решение на Общинския съвет.
Управление на друга собственост върху движимо и недвижимо
имущество предоставено от Община Хисаря.
3. Седалището и адресът на Общинско предприятие „ОБЩИНСКО
ГОРСКО СТОПАНСТВО-ХИСАРЯ" гр. Хисаря е гр. Хисаря, бул. „Генерал
Гурко“ № 14.
4. Приема Правилник за организация, дейността и устройството на
Общинско предприятие.

5. Определя бюджет на Общинско предприятие „ОБЩИНСКО ГОРСКО
СТОПАНСТВО-ХИСАРЯ" гр. Хисаря за 2015 г. в размер на 46 686 лв., след
актуализация на общинския такъв.
6. Възлага на Кмета да разработи и утвърди, щатното разписание и
длъжностни характеристики на служителите на предприятието съобразно
структурата, определен в Правилника на предприятието и назначи ръководител
съгласно разпоредбата на чл. 181, ал. 5 от ЗГ и чл. 55 от ЗОС.
7. Упълномощава Директора на Предприятието да упражнява правата на
работодател като сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения с
работещите в предприятието, включително и да налага дисциплинарни
наказания.
8. Приема структура на Общинското предприятие Общинско
предприятие „ОБЩИНСКО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ХИСАРЯ" гр.
Хисаря и определя числен състав .................човека, включително директор,
съгласно приетия Правилник.
9. Възлага на Общинското предприятие „ОБЩИНСКО ГОРСКО
СТОПАНСТВО-ХИСАРЯ" на основание чл. 181, ал. 1, т. 1, буква «в» от
Закона за общинската собственост дейностите по управлението на горските
територии, собственост на община Хисаря.
10. Задължава Директора да разработи и въведе Система за финансово
управление и контрол в Предприятието в съответствие с изискванията на
Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.
11. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на Община
Хисаря, съобразно правомощията му и дадените му от Общински съвет –
Хисаря пълномощия.
МОТИВИ: Един от начините за управление на горски територии –
общинска собственост, посочени в Закона за горите е от общинска горска
структура, организирана като общинско предприятие по смисъла на Закона за
общинската собственост, поради което Общинския съвет намира решението 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, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 696
Взето с Протокол № 75 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 24.03. 2015 год.

Относно: точка „Двадесет и втора” - 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 500 (петстотин) лв.
на Иван Грозев Никитов, с. Беловица, ул. 22, №6, за провеждане на лечение на
онкологично заболяване и необходимост от закупуване на скъпо струващи
ампули на приблизителна стойност 900лв.
2. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 500 (петстотин) лв.
на Илия Делов Тосков, гр. Хисаря, ул. Йордан Йовков, №3, за провеждане на
лечение на онкологично заболяване.
3. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 300 (триста) лв. на
Димитрия Иванова Радева,с. Беловица, ул. 16, №2, за провеждане на лечение и
рехабилитация след прекаран мозъчен инфаркт.
4. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 300 (триста) лв. на
Цветана Андреева Ечева,с. Черничево. Лицето е със влошено здравословно
състояние, ниски доходи и неможе да покрие разходите за лечение и
инцидентно възникнали битови потребности. Няма близки, които да й окажат
подкрепа.

МОТИВИ: Във връзка с положителното становище на комисията,
назначена от Кмета на общината със Заповед РД-05-90/02.03.2012 година след
разглеждане на подадените от лицата заявления за отпускане на помощи и
предвид това, че същите отговарят на условията на Наредбата за подпомагане
на социално слаби граждани от бюджета на Община Хисаря, приета с Решение
№ 226, Протокол № 25 от 22.03.2012 год., изменена и допълнена с Решение №
56, Протокол № 9 от 21.02.2012 год. от Общински съвет Хисаря, Общинския
съвет намира настоящото решение за целесъобразно.

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

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

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 697
Взето с Протокол № 76 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област срещу подпис на 06.04. 2015 год.
Относно: точка „Първа” - Писмо входящ № 24-22-103/16.03.2015 год. от
Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Пловдив с искане, в
съответствие с разпоредбите на чл. 37 в, ал. 16 и 17 от ЗСПЗЗ, за предоставяне
под наем на имоти – полски пътища и канали, които попадат в масивите за
ползване – докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37в, ал. 16 от
Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, § 15 от Закона
за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.), чл. 34, ал. 4 от Правилника за
дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската администрация и във връзка с Писмо
изх. № 16-00-859/13.03.2015 година на Областна дирекция „Земеделие”Пловдив, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи, дава съгласие, кметът на общината да издаде
заповеди и сключи договори за предоставянето под наем на имоти – полски
пътища и канали с лицата , които са определени за ползватели със заповедите
по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, за
разпределението на масивите за ползване за землища Хисаря, Черничево,
Старосел, Старо Железаре, Беловица, Красново и Паничери, съгласно
представените от Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Пловдив с
писмо входящ № 24-22-103/16.03.2015 г. списъци.

2. Договорите да се сключват след заплащане на наемна цена за декар в
размер на средното годишно рентно плащане за „нива” за землища Хисаря,
Черничево, Старосел, Старо Железаре, Беловица, Красново и Паничери, както
следва:
землище Хисаря – 8 лв./дка.
землище Черничево – 12 лв./дка.
землище Старосел – 10 лв./дка.
землище Старо Железаре – 11 лв./дка.
землище Беловица – 17 лв./дка.
землище Красново – 10лв./дка.
землище Паничери – 10лв./дка.
3.В договора за наем да се запише условието, че ползвателят, на който
са предоставени полските пътища, е длъжен да осигурява достъп до имотите,
декларирани и заявени за ползване в реални граници през настоящата и
следваща стопански години.
МОТИВИ: С последното изменение на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) полските пътища или
части от тях, попадащи в масивите за ползване, които не са необходими да
осигуряват достъп до конкретни имоти през съответната стопанска година,
могат да се предоставят по искане на директора на областна дирекция
„Земеделие“ след решение на общинския съвет на ползвателите на земеделски
земи, на които със заповедта по чл. 37в, ал. 4 от С.З. са предоставени масиви за
ползване. Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява
достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през
следващата стопанска година. Предоставянето се извършва по цена в размер на
средното годишно рентно плащане за „Нива“ за съответното землище.
Общински съвет Хисаря намира настоящото решение за целесъобразно.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
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
№ 698
Взето с Протокол № 76 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област срещу подпис на 06.04. 2015 год.
Относно: точка „Втора” - Молба вх. № 94-00-С-34/22.01.2015г. от Станка
Йорданова Станева за закупуване на част от имот 141119, в землището на град
Хисаря, местност „Пловдивски път - 03”, начин на трайно ползване – полски
път, вид собственост – общинска публична – докладва инж. П. Ганева – кмет на
община Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал.
9 от Закона за общинската собственост и чл. 34, ал. 4 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. Да се извърши делбата на имот 141119, землище гр. Хисаря, местност
„Пловдивски път - 03”, площ 2.259 дка., начин на трайно ползване – полски път,
вид собственост – общинска публична, съгласно представения проект за делба.
2. На основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС изразява съгласие за промяна от
публична общинска собственост в частна общинска собственост на проектен
имот 141142, с площ от 0.107 дка, категория VII, местност „Пловдививски път03”, землище Хисаря и нтп – 1141-изоставена орна земя, поради маломерност
съгласно Наредба № 3 от 28.04.2005 година.
3. Възлага на Кмета на община Хисаря след влизане в сила на решението
по т. 1 да започне процедура по отразяване на промяната по реда на Наредба №
3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри.

4. 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: имот 141142, с площ от
0.107 дка., нтп - изоставена орна земя, категория VII, местност “Пловдививски
път-03”, землище Хисаря.
5. Възлага на Кмета на община Хисаря да извърши необходимите по закон
действия за отразяване на делбата и извършване на продажбата.
МОТИВИ: Мотивите за взетото решение са с оглед откриване на
процедура по реда на ЗОС, поради което Общински съвет Хисаря намира
решението за целесъобразно.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
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
№ 699
Взето с Протокол № 77 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04. 2015 год.
Относно: точка „Първа” - Информация за дейността и мерки на
РСПБЗН-гр. Хисаря във връзка с предстоящия летен пожароопасен период –
2015 год. - докладва П. Бойновски – председател на ОбС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
Приема информацията за дейността и мерки на РСПБЗН-гр. Хисаря във
връзка с предстоящия летен пожароопасен период – 2015 год.
МОТИВИ: С приемането на информацията за дейността и мерки на
РСПБЗН гр. Хисаря във връзка с предстоящия летен пожароопасен период –
2015 г. се извършва проверка и за готовността на местната РСПБЗН да реагира
при пожари, включително и в горските територии общинска собственост.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

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

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 700
Взето с Протокол № 77 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04. 2015 год.
Относно: точка „Втора” - Докладна записка относно приоритетите на
община Хисаря от Общинския план за развитие за периода 2014-2020 год. докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 23,
т. 4 и чл. 24, ал. 4 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
Приема информацията за приоритетните задачи от Общинския план за
развитие на Община Хисаря за периода 2014-2020 год. за сведение.
МОТИВИ: С оглед изпълнението на разпоредбите на Закона за
регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане за наблюдението
на изпълнението на Общинския план за развитие, Общински съвет Хисаря
намира решението 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,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Асен Сурчев/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 701
Взето с Протокол № 77 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04. 2015 год.
Относно: точка „Трета” Докладна записка относно отчет за състоянието
на парковете в общината – поддържане, опазване на тревната и дървесната
растителност, чистота и сметоизвозване - докладва инж. П. Ганева – кмет на
община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
Приема отчета за състоянието на парковете в общината-поддържане,
опазване на тревната и дървесната растителност, чистота и сметоизвозване.
МОТИВИ: С оглед контрола върху имотите публична общинска
собственост, предназначени за задоволяване на обществените потребности на
населението, състоянието на парковете в общината, поддържане и опазване
растителността, Общинския съвет намира настоящото решение за
целeсъобразно.
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,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Асен Сурчев/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 702
Взето с Протокол № 77 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04. 2015 год.
Относно: точка „Четвърта” - Докладна записка относно състояние на
микроязовирите общинска собственост по отношение на тяхната безопасност докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема информацията за състоянието на микроязовирите общинска
собственост по отношение на тяхната безопасност при обилни валежи.
2. Възлага на Кмета на Общината да сформира комисия, която не помалко от два пъти в годината да извършва проверки по отношение на
техническото състояние на язовирите.
МОТИВИ: С приемането на информацията за състоянието на
микроязовирите общинска собственост се извършва проверка относно
тяхното състояние и предотвратяването на бедствия и аварии при тяхната
експлоатация .
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,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Асен Сурчев/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 703
Взето с Протокол № 77 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04. 2015 год.

Относно: точка „Пета” - Докладна записка относно проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Хисаря приета с
Решение № 574, Протокол № 74/20.01.2011 г. на ОбС Хисаря, изменена и
допълнена с Решение № 18, Протокол № 3/13.12.2011 г. с Решение № 59,
Протокол № 9/21.02.2012 г. с Решение № 176, Протокол № 22/11.09.2012 г. с
Решение № 241, Протокол № 27/18.12.2012 г. с Решение № 462, Протокол №
53/21.01.2014 г. с Решение № 565, Протокол № 62/22.07.2014 г. с Решение №
625, Протокол № 70/16.12.2014 г. на ОбС Хисаря - докладва инж. П. Ганева –
кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 11,
ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), чл. 79 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и представените проект и
мотиви предлагам, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Отлага приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Хисаря приета с Решение № 574, Протокол №
74/20.01.2011 г. на ОбС Хисаря, изменена и допълнена с Решение № 18,
Протокол № 3/13.12.2011 г. с Решение № 59, Протокол № 9/21.02.2012 г. с

Решение № 176, Протокол № 22/11.09.2012 г. с Решение № 241, Протокол №
27/18.12.2012 г. с Решение № 462, Протокол № 53/21.01.2014 г. с Решение №
565, Протокол № 62б22.07.2014 г. с Решение № 625, Протокол № 70/16.12.2014
г. на ОбС Хисаря за доуточняване
МОТИВИ: С оглед на точното и коректно изписване в проекта на
Наредбата на технически и други услуги, предоставяни от община Хисаря,
представляващи част от комплексното административно обслужване
настоящото решение е 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,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Асен Сурчев/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 704
Взето с Протокол № 77 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04. 2015 год.

Относно: точка „Шеста” - Информация относно състоянието на
„Кромлеха” в с. 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 :
Приема информацията относно състоянието на „Кромлеха” в с. Старо
Железаре за сведение.
МОТИВИ: С оглед опазване на културните ценности и тяхното и
тяхното използване в интерес на местната общност, Общински съвет-Хисаря
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,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Асен Сурчев/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 705
Взето с Протокол № 77 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04. 2015 год.
Относно: точка „Седма” - Докладна записка относно съгласие за
провеждане на археологическо проучване - 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 :
Дава съгласие доц. д-р Митко Маджаров – директор на Национален
археологически резерват и музей - Хисаря да проведе археологически
проучвания през 2015 г. в имот № 117018, нтп – пасище, мера, в землището на
с. Кръстевич, община Хисаря, местност «Секизхарман».
МОТИВИ: С оглед издирването на археологически обекти на
територията на община Хисаря в имоти общинска собственост чрез теренни
проучвания, Общинския съвет намира настоящото решение 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,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Асен Сурчев/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 706
Взето с Протокол № 77 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04. 2015 год.

Относно: точка „Осма” - Докладна записка относно издаване Запис на
заповед от Кмета на община Хисаря в полза на Разплащателна агенция на фонд
„Земеделие” (РА ДФЗ) по ДБФП № 16/321/01283 – Интегриран проект за
ремонт и реконструкция на спортни съоръжения на територията на община
Хисаря - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и на основание
договор за отпускане на финансова помощ № 16/321/01283 от 27.11.2012 г.
по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони“ за Проект ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА РЕМОНТ И
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА ХИСАРЯ сключен между Община Хисаря и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар
Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по
ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор, с поименно
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Упълномощава Кмета на общината Хисаря инж. Пенка Йотова
Ганева да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на
предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер

на 10 989,00 лв. (десет хиляди деветстотин осемдесет и девет лева) за
обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено
авансово плащане за строителен надзор и 8 580,00 лв. (осем хиляди петстотин
и осемдесет лева) за обезпечаване на 110% от стойността на авансово плащане
за консултантски услуги по договор за отпускане на финансова помощ
16/321/01283
ИНТЕГРИРАН
ПРОЕКТ
ЗА
РЕМОНТ
И
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА ХИСАРЯ сключен между Община Хисаря и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
2. Възлага на Кмета на Община Хисаря да подготви необходимите
документи за получаване на ДДС по авансово плащане по договор №
16/321/01283
МОТИВИ: Сумата по авансовото плащане за финансиране на разходи за
ДДС се изплаща от ДФЗ – РА след представяне от страна на Община „Хисаря“
на обезпечение – запис на заповед, издадена от Общината в полза на ДФЗ – РА
в размер на 110% от стойността на авансовото плащане за финансиране на
разходи за ДДС и решение на Общински съвет за одобряване на запис на
заповед. Ето защо Общински съвет Хисаря намира решението за
целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
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,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Асен Сурчев/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 707
Взето с Протокол № 77 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04. 2015 год.

Относно: точка „Девета” - Докладна записка относно издаване Запис на
заповед от община Хисаря в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 16/321/01418 от
14.12.2013 год. по мярка 321 за Проект „Рехабилитация на път PVD – 1057 с.
Калояново – с. Старо Железаре от км. 12+005,63 – участък 6+540 до км.
12+005,63”, сключен между община Хисаря и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и на основание
договор за отпускане на финансова помощ № 16/321/01418 от 14.12.2013 г. по
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“
за Проект„Рехабилитация на път PVD – 1057 с. Калояново – с. Старо
Железаре от км 0+00 до км12+005,63 – участък от км 6+540 до км
12+005,63” сключен между Община Хисаря и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар
Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по
ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор, с поименно
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря

Р Е Ш И :
1. Упълномощава Кмета на общината Хисаря инж. Пенка Йотова
Ганева да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на
предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер
на 523 415,28 лв. (петстотин двадесет и три хиляди четиристотин и петнадесет
лв. и двадесет и осем стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения размер
на авансово плащане за СМР по договор за отпускане на финансова помощ №
16/321/01418 от 14.12.2013 г. „Рехабилитация на път PVD – 1057 с.
Калояново – с. Старо Железаре от км 0+00 до км12+005,63 – участък от км
6+540 до км 12+005,63” сключен между Община Хисаря и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
2. Възлага на Кмета на Община Хисаря да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 16/321/01418
от 14.12.2013 г. по мярка 321 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
МОТИВИ: Сумата по авансовото плащане за финансиране на разходи за
ДДС се изплаща от ДФЗ – РА след представяне от страна на Община „Хисаря“
на обезпечение – запис на заповед, издадена от Общината в полза на ДФЗ – РА
в размер на 110% от стойността на авансовото плащане за финансиране на
разходи за СМР 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 – 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,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Асен Сурчев/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 708
Взето с Протокол № 77 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04. 2015 год.

Относно: точка „Десета” - Докладна записка относно издаване Запис на
заповед от Кмета на община Хисаря в полза на Разплащателна агенция на фонд
„Земеделие” (РА ДФЗ) по ДБФП № 16/321/01232 от дата 27.11.2012 год. по
мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”
за проект „Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа на
с. Паничери, община Хисаря” - докладва инж. П. Ганева – кмет на община
Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и на основание
договор за отпускане на финансова помощ № 16/321/01232 от 27.11.2012 г.
по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони“ за Проект „Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна
мрежа на с. Паничери, община Хисаря”, сключен между Община Хисаря и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр.
София, бул. „Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421,
идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от
Изпълнителния директор, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Упълномощава Кмета на общината Хисаря инж. Пенка Йотова
Ганева да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на
предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер

на 11 979,00 лв. (единадесет хиляди деветстотин седемдесет и девет лв.) за
обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено
авансово плащане за строителен надзор, 9 350,00 лв. (девет хиляди триста и
питдесет лева) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на
извършено авансово плащане за консултантски услуги по договор за отпускане
на финансова помощ 16/321/01232 от дата 27.11.2012 г. за проект:
„Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа на
с.Паничери, Община Хисаря“, сключен между Община Хисаря и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на Кмета на Община Хисаря да подготви необходимите
документи за получаване на ДДС по авансово плащане по договор №
16/321/01232 от дата 27.11.2012г. по мярка 321 и да ги представи пред ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
МОТИВИ: Сумата по авансовото плащане за финансиране на разходи за
ДДС се изплаща от ДФЗ – РА след представяне от страна на Община „Хисаря“
на обезпечение – запис на заповед, издадена от Общината в полза на ДФЗ – РА
в размер на 110% от стойността на авансовото плащане за финансиране на
разходи за ДДС и решение на Общински съвет за одобряване на запис на
заповед. Ето защо Общински съвет Хисаря намира решението за
целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
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,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Асен Сурчев/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 709
Взето с Протокол № 77 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04. 2015 год.

Относно: точка „Единадесета” - Докладна записка относно включване
на части от Археологически резерват и музей в гр. Хисаря в Списъка на
Световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО - 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 :
Дава съгласие община Хисаря съвместно с Археологически музей град
Хисаря и Фондация „Малкият принц на Хисаря” да изготвят проекто
предложение за включването на Археологически резерват и музей в гр. Хисаря
в Списъка на Световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО:
1. Укрепителната система на римския град Диоклецианополис,
включваща крепостна стена, ведно с прилежащите към нея кули, порти, военни
входове /потерни/, античен ров.
2. Римски термален комплекс в парк „Момина сълза”

МОТИВИ: С оглед популяризирането на общината и града, приемането
на решение за включване на Археологически резерват и музей в гр. Хисаря в
Списъка на Световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО е
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,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Асен Сурчев/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 710
Взето с Протокол № 77 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04. 2015 год.

Относно:

точка „Дванадесета” - 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 и чл. 14, ал. 6 от
Закона за общинската собственост, с поименно гласуване, Общински съвет
гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие Община Хисаря да отдаде под наем за срок от 5 /пет/
години 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”. Ако три години от
сключването на договора фондацията няма дейност по изграждането на „Дом
на изкуствата” договора се прекратява.
2. Възлага на Кмета на Общината или на оправомощено от него
длъжностно лице да сключи договор за наем с фондация за осъществяване на
общественополезна дейност „Малкият принц на Хисаря”.

МОТИВИ: Решението е с цел изграждането на Дом на изкуствата за
децата и младежите от Община Хисаря и ангажирането им през свободното
време, както и развитието на творческия потенциал у тях.

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

- “за” – 111
- “против” – 1
- “въздържали се” – 2

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 711
Взето с Протокол № 77 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04. 2015 год.

Относно: точка „Тринадесета” - Докладна записка относно
възстановяване право на собственост върху земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ на нци Иван Божков Петков - 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 № 019088 с площ 0.617 дка, местност “Баните”,
землище село Красново за възстановяване правото на собственост на
наследниците на Иван Божков Петков, 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” – 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,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Асен Сурчев/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 712
Взето с Протокол № 77 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04. 2015 год.
Относно: точка „Четиринадесета” - Докладна записка относно приемане
на Общинската програма за закрила на детето за 2015 година - докладва П.
Бойновски – председател на ОбС-Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Приема Общинската програма за закрила на детето за 2015 година.
МОТИВИ: Приемането решението е в изпълнение на разпоредбите на
Закона за закрила на детето и има за цел да планира текущата практическа
дейност по закрила на детето в 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,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Асен Сурчев/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 713
Взето с Протокол № 77 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04. 2015 год.

Относно: точка „Петнадесета” - Докладна записка относно предложение
за изменение на КВС за имоти ПИ № 001123, ПИ № 078008 и ПИ № 078009 докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от
ЗОС, чл. 78а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 3, ал. 2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в
Община Хисаря, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване и предлага
начина на трайно ползване да се промени от „дере, овраг, яма” в „Изоставена
орна земя” на общински поземлен имот, както следва:
- Част от поземлен имот с идентификатор №001213 с площ от 0.223 дка, с
трайно предназначение „дере, овраг, яма” и проектен номер № 078009 в
местността „БЕШ БУНАР“ от землището на град Хисаря ,при граници и
съседи № 078008, № 001213 - публична общинска собственост по КВС на град
Хисаря, община Хисаря – област Пловдив.
2. Възлага на Кмета на община Хисаря след влизане в сила на решението
по т. 1. да започне процедура по промяна на начина на трайно ползване на
описания в т. 1. общински поземлен имот в съответствие с чл. 78а от
Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на

земеделските земи и отразяване на промяната по реда на Наредба № 3 от 2005
г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и
кадастралните регистри.
3. Възлага на Кмета на община Хисаря след влизане в сила на решението
по т. 2. да започне процедура по отразяване на промяната по реда на чл. 60, ал.
3 от Закона за общинската собственост.
МОТИВИ: С оглед постъпили заявления на собственици на земеделски
земи за обединяване на техни имоти, както и във връзка с по-доброто
стопанисване на имота публична общинска собственост и предотвратяване на
бъдещи последици от бедствия и наводнения 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,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Асен Сурчев/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 714
Взето с Протокол № 78 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област срещу подпис на 30.04. 2015 год.

Относно: точка „Първа” - Докладна записка за искане за отпускане на
безлихвен заем от Централния бюджет на Република България – докладва инж.
П. Ганева – кмет на община Хисаря - 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. 3,
т. 6 от Закона за общинския дълг и чл. 104, ал. 1, т. 1 от Закона за
публичните финанси и чл. 1 и чл. 2 от Постановление № 59 на МС от

11.03.2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на
общините от централния бюджет за финансиране на разходи за
окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и за тяхното възстановяване,
Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема Програма за ограничаване на просрочените задължения на
община Хисаря за 2015 г., съгласно Приложение № 1.
2. Дава съгласие да бъде поет временен безлихвен заем от Централния
бюджет на Република България за плащания във връзка с изпълнението на:

2.1. ДБФП № 16/321/01283/27.11.2012г. сключен между община Хисаря
и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция за изпълнението на
проект „Интегриран проект за ремонт и реконструкция на спортни съоръжения
на територията на община Хисаря“;
2.2. ДБФП № 16/321/01232/27.11.2012г. сключен между община Хисаря
и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция за изпълнението на
проект „Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа на с.
Паничери, община Хисаря”;
2.3. ДБФП № 16/226/00323/09.04.2013 г.
сключен между община
Хисаря и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция за
изпълнението на проект „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на
превантивни дейности- м.226, ос.2, Ингегрирана пожароизвестителна система
за превенция на горски пожари на територията на община Хисаря”;
2.4. ДБФП № 16/321/01418/14.12.2013 г. сключен между община
Хисаря и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция за
изпълнението на проект „Рехабилитация на път PVD-1057 с. Калояново – с.
Старо Железаре от км 0+000 до км 12+005.63 - участък от км 6+540.00 до км
12+005.63”;
2.5. ДБФП № 16/223/00301/31.10.2014г. сключен между община Хисаря
и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция за изпълнението на
проект „Залесяване на неземеделски земи”,
до завършването им в срока на Програма за развитие на селски райони
2007-2013 г. и изплащането на окончателния размер на определената
безвъзмездна помощ на Община Хисаря от страна на Държавен фонд
„Земеделие” – Разплащателна агенция при следните параметри:
 Максимален размер на заема – 11 643 457 (единадесет милиона,
шестстотин четиридесет и три хиляди, четиристотин петдесет и седем) лева;
 Валута – BGN;
 Срок за възстановяване – до възстановяването на средствата по
заявката за окончателно плащане по гореописаните договори, но не по-късно
от края на бюджетната година;
 Източници на погасяване – собствени бюджетни средства,
наличните парични средства – бюджетни и извънбюджетни сметки и депозити
за обезпечения за искания безлихвен заем.
3. Делегира права на Кмета на Община Хисаря да отправи искане за
отпускане на временен безлихвен заем пред Министерство на финансите, както
и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за
изпълнение на решението.

МОТИВИ: С цел спазване сроковете за приключване на проектите е
необходимо, Общината да разполага с финансов ресурс за окончателното им
разплащане към Изпълнителите и подаване на окончателно искане за
верифициране на изплатените средства от ДФЗ-РА в посочените в Договорите
срокове, решението е целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Подписали – 13
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
№ 715
Взето с Протокол № 79 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област срещу подпис на 07.05. 2015 год.

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно искане вх. № 2600-294/27.04.2015 г. от “Балкантабако” ЕООД, с. Старосел, ЕИК 112607710,
с предложение за изготвяне на ПУП-ПРЗ за разширение на съществуващ
ПУП/ Винарска изба с дестилерия, паркинг, път и трафопост/ върху
допълнителна площ, а именно земеделски земи с № 215027-нива, №
215033-нива и обединяване на имот № 215025-трафопост, № 215024-местен
път и № 215023 - паркинг, за обособяване на ново УПИ за винарска изба с
дестилерия, производствени дейности и обществено обслужване. местност
“Куманче”, землище с. Старосел – докладва инж. П. Ганева – кмет на община
Хисаря - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 34, ал. 4
от Правилника за дейността на Общински съвет-Хисаря неговите
комисии и взаимодействието му с Общинската администрация във
връзка с чл. 124, чл. 124а и чл. 124б от ЗУТ, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. На основание чл. 124 във връзка с чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява
Задание за проектиране във връзка с Искане вх. № 26-00-294/27.04.2015 г.
от “Балкантабако” ЕООД, с. Старосел, ЕИК 112607710 за произнасяне по
допускане, проучване и проектиране на ПУП-ПРЗ за изготвяне на ПУП-ПРЗ
за разширение на съществуващ ПУП/ Винарска изба с дестилерия,

паркинг, път и трафопост/ върху допълнителна площ, а именно земеделски
земи с № 215027-нива, № 215033-нива и обединяване на имот № 215025трафопост, № 215024-местен път и № 215023 - паркинг, за обособявяне на
нов УПИ за винарска изба с дестилерия, производствени дейности и
обществено обслужване, местност “Куманче”, землище с. Старосел
2. На основание член 124а, ал. 1 от ЗУТ се разрешава на
“Балкантабако” ЕООД, с. Старосел да изработи проект за ПУП-ПРЗ за
разширение на съществуващ ПУП/ Винарска изба с дестилерия, паркинг,
път и трафопост/ върху допълнителна площ, а именно земеделски земи с №
215027-нива, № 215033-нива и обединяване на имот № 215025-трафопост, №
215024-местен път и № 215023 - паркинг, за обособявяне на нов УПИ за
винарска изба с дестилерия, производствени дейности и обществено
обслужване. местност “Куманче”, землище с. Старосел
Проектът да се изработи от правоспособни физически или юридически лица
съгласно чл. 229, чл. 230 и §13 от ЗУТ .
МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвеститорски намерения,
Общинския съвет намира решението за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Подписали – 12
Гласували – 12

- “за” – 12
- “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
№ 716
Взето с Протокол № 80 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05. 2015 год.
Относно: точка „Първа” - Информация относно работата на РУ на МВР
- Хисаря по предотвратяване и разкриване на престъпления на територията на
община Хисаря за изминалата 2014 год. - докладва: г-н К. Радев – гл.
инспектор, началник РУ-Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
Приема за сведение информацията относно работата на РУ на МВР Хисаря по предотвратяване и разкриване на престъпления на територията на
община Хисаря за изминалата 2014 год.
МОТИВИ: Решението е с цел проверка на оперативната обстановка в
Общината, взаимодействието на РУП с изпълнителната власт за решаването на
местните проблеми – спазването на законността, работата по безопасността на
движението, опазване на обществения ред в изпълнение на Наредба № 1 на
Общинския съвет.
Общ брой общински съветници – 13
- “за” – 13
Присъствали – 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
№ 717
Взето с Протокол № 80 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05. 2015 год.
Относно: точка „Втора” - Информация от инж. П. Ганева – кмет на
община Хисаря относно готовността на община Хисаря за летния сезон 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 за сведение информацията относно готовността на община
Хисаря за летния сезон.
МОТИВИ: Приемането решението има за цел да провери готовността
на общината за летния туристически сезон, като атрактивна туристическа
дестинация за балнеология и СПА туризъм
Общ брой общински съветници – 13
Присъствали – 13
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
№ 718
Взето с Протокол № 80 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05. 2015 год.
Относно: точка „Трета” - Докладна записка относно приемане Наредба
за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Хисаря приета с
Решение № 574, Протокол № 74/20.01.2011 г. от заседание на ОбС Хисаря,
изменена и допълнена с Решение № 18, Протокол № 3/13.12.2011 г. с Решение
№ 59, Протокол № 9/21.02.2012 г. с Решение № 176, Протокол № 22/11.09.2012
г. с Решение № 241, Протокол № 27/18.12.2012 г. с Решение № 462, Протокол
№ 53/21.01.2014 г. с Решение № 565, Протокол № 62/22.07.2014 г. с Решение
№ 625, Протокол № 70/16.12.2014 г. вх. № 148 от 13.05.2015 год. - докладва Н.
Жутев – секретар на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ
във връзка с чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 79
от АПК и представените проект мотиви, с поименно гласуване, Общински
съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Хисаря, приета с Решение № 574, Протокол №
74/20.01.2011 г. от заседание на ОбС Хисаря, изменена и допълнена с Решение
№ 18, Протокол № 3/13.12.2011 г. с Решение № 59, Протокол № 9/21.02.2012 г.
с Решение № 176, Протокол № 22/11.09.2012 г. с Решение № 241, Протокол №
27/18.12.2012 г. с Решение № 462, Протокол № 53/21.01.2014 г. с Решение №
565, Протокол № 62/22.07.2014г. с Решение № 625, Протокол № 70/
16.12.2014г. с вх. № 148/13.05.2015 год., съгласно Приложение № 1 с

направената корекция в сроковете – от 7 на 5 работни дни и от 20 на 15
работни дни.
2. Възлага на Кмета на Общината въвеждането и изпълнението на
приетата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Хисаря.
МОТИВИ: В изпълнение на Закона за изменение и допълнение на
Административнопроцесуалния кодекс (СИД на АПК, обн. в ДВ бр. 27/2014 г.)
в § 12, ал. 1 и ал. 2 от Заключителните разпоредби се създаде общата рамка на
“Комплексно административно обслужване” (КАО), което администрациите са
задължени да въведат,поради което Общински съвет-Хисаря намира
решението за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 13
Присъствали – 13
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
№ 719
Взето с Протокол № 80 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05. 2015 год.

Относно: точка „Четвърта” - Докладна записка относно приемане
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Хисаря приета с Решение № 574, Протокол № 74/20.01.2011 г. от
заседание на ОбС Хисаря, изменена и допълнена с Решение № 18, Протокол №
3/13.12.2011 г. с Решение № 59, Протокол № 9/21.02.2012 г. с Решение № 176,
Протокол № 22/11.09.2012 г. с Решение № 241, Протокол № 27/18.12.2012 г. с
Решение № 462, Протокол № 53/21.01.2014 г. с Решение № 565, Протокол №
62/22.07.2014 г. с Решение № 625, Протокол № 70/16.12.2014 г. вх. № 148А от
13.05.2015 год. - докладва Н. Жутев – секретар на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ
във връзка с чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 79
от АПК и представените проект мотиви, с поименно гласуване, Общински
съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Хисаря, приета с Решение № 574, Протокол №
74/20.01.2011 г. от заседание на ОбС Хисаря, изменена и допълнена с Решение
№ 18, Протокол № 3/13.12.2011 г. с Решение № 59, Протокол № 9/21.02.2012 г.
с Решение № 176, Протокол № 22/11.09.2012 г. с Решение № 241, Протокол №
27/18.12.2012 г. с Решение № 462, Протокол № 53/21.01.2014 г. с Решение №
565, Протокол № 62/22.07.2014г. с Решение № 625, Протокол № 70/

16.12.2014г. с вх. № 148а/13.05.2015 год. на ОбС Хисаря, съгласно Приложение
№ 1.
2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите мерки за
изпълнение на приетите изменения и допълнения в горепосочената Наредба.
МОТИВИ: Целта на решението е удовлетворяване желанията на
гражданите за извършване на бързи и експресни административни услуги в
зависимост от нуждите им, което налага допълнително калкулиране на цените
на извършваните административни услуги и въвеждане на нови такива.

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

- “за” – 11
- “против” – няма
- “въздържали се” – 2

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 720
Взето с Протокол № 80 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05. 2015 год.

Относно: точка „Пета” - Докладна записка от инж. П. Ганева – кмет на
община Хисаря относно участие на Община Хисаря в Регионално сдружение за
управление на отпадъците (РСУО) и във връзка с изискванията на чл. 27 от
Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на
отпадъци - 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 :
1. В качеството си на член на РСУО приема предложението за прилагане
метода на сепарация преди депониране, с цел намаляване количествата
депонирани отпадъци на регионално депо – гр.Карлово и реализиране на
приходи от продажбата на годни за повторна употреба отпадъци.
2. Упълномощава Кмета на община Карлово и председател на РСУО – др Емил Кабаиванов, да извърши необходимите действия по организиране и
провеждане на процедура по реда на ЗОП, за продажба на отпадъци получени
от сепарация.
3. Упълномощава Кмета на община Карлово и председател на РСУО – др Емил Кабаиванов, да извърши необходимите процедури за избор на
изпълнител, за извършване на морфологичен анализ на битовите отпадъци,
постъпващи на регионално депо – гр.Карлово.

МОТИВИ: С оглед намаляване разходите за обезвреждане на ТБО чрез
депортиране и започване на работа на сепарираща инсталация на Регионално
депо гр. Карлово, Общинския съвет намира решението за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 13
Присъствали – 13
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
№ 721
Взето с Протокол № 80 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05. 2015 год.
Относно: точка „Шеста” - Докладна записка от инж. П. Ганева – кмет на
община Хисаря относно постъпил Доклад от г-жа Наталия Берберова –
директор на ОУ „Васил Левски” гр. Хисаря за направено Предписание от РЗИ
гр. Пловдив за ремонт на санитарни възли - докладва Асен Сурчев – зам. кмет
на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Дава съгласие за извършване на ремонт на санитарни възли в ОУ „Васил
Левски” гр. Хисаря на стойност 15000 лева.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнението на комисията от ДЗК, ОЗ на
Министерство на здравеопазването и РЗИ-Пловдив, Общинския съвет намира
решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 13
- “за” – 12
Присъствали – 13
- “против” – няма
Гласували – 13
- “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
№ 722
Взето с Протокол № 80 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05. 2015 год.
Относно: точка „Седма” - Докладна записка от инж. П. Ганева – кмет на
община Хисаря относно предложение за удостояване със званието “Почетен
гражданин на град Хисаря” г-н Енчо Георгиев Енчев от гр. Хисаря - докладва
Асен Сурчев – зам. кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 и ал. 2 от ЗМСМА и съгласно Раздел
II, т. 1 и т. 4 от Правилника за отличията на Общински съвет Хисаря,
приет с Решение № 223, взето с Протокол № 29/19.04.2001 г., Общински
съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Удостоява със званието “Почетен гражданин на град Хисаря” г-н
Енчо Георгиев Енчев за големите му заслуги в неговата дългогодишна
педагогическа, обществена и туристическа дейност към града и жителите му.
МОТИВИ: Отчитайки приноса и заслугите
на г-н Е. Енчев в
обществената и туристическа дейност, Общинския съвет счита решението за
целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 13
- “за” – 13
Присъствали – 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
№ 723
Взето с Протокол № 80 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05. 2015 год.
Относно: точка „Осма” - Докладна записка от инж. П. Ганева – кмет на
община Хисаря относно продажба на земеделски земи в землището на село
Черничево - докладва Асен Сурчев – зам. кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, чл. 8, ал.
1, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 1 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество в община Хисаря, с
поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и
разпореждане с общинската собственост за 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.
2.
3.
4.

Черничево
Черничево
Черничево
Черничево

ПИ №
130026
131008
131010
131001

нтп площ
дка.
нива 0.260
нива 0.600
нива 0.780
нива 0.640

кат.
V
V
V
V

местност
Градините
Градините
Градините
Градините

АОС
741/30.04.2015г.
742/04.05.2015г.
743/04.05.2015г.
744/04.05.2015г.

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

1.
2.
3.
4.

нтп

площ
дка.

Черничево 130026 нива
0.260
Черничево 131008 нива
0.600
Черничево 131010 нива
0.780
Черничево 131001 нива
0.640
и ги завишава, както следва:

№ землище

1.
2.
3.
4.

ПИ №

Черничево
Черничево
Черничево
Черничево

кат.

V
V
V
V

ПИ №

нтп

площ
дка.

кат.

130026
131008
131010
131001

нива
нива
нива
нива

0.260
0.600
0.780
0.640

V
V
V
V

местност
Градините
Градините
Градините
Градините
местност
Градините
Градините
Градините
Градините

Начална
цена
в лева
160.00
360.00
470.00
380.00
Начална
цена
в лева
200.00
435.00
565.00
460.00

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 – 13
- “за” – 13
Присъствали – 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
№ 724
Взето с Протокол № 80 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05. 2015 год.
Относно: точка „Девета” - Докладна записка от инж. П. Ганева – кмет на
община Хисаря относно продажба на земеделски земи в землището на село
Старосел - докладва Асен Сурчев – зам. кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, чл. 8, ал.
1, ал. 9,чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 1 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество в община Хисаря, с
поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и
разпореждане с общинската собственост за 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

277032 лозе

Площ кат.
местност
АОС
дка.
5.796 VII Ральова поляна 740/30.04.2015г.

2. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на имота по точка
първа.
3. Не приема и утвърждава за начална тръжна цена на имота по точка
първа, справедливата пазарна стойност, съгласно представения от
“ПЛОВДИВИНВЕСТ-21” АД доклад, както следва / цената е без ДДС/:
№ землище

1.

Старосел

имот
№

нтп

277032 лозе

площ кат.
дка.
5.796

VII

и ги завишава, както следва:
землище
имот
нтп площ
№
дка.

кат.

Старосел

VII

277032

лозе

5.796

местност
Ральова
поляна
местност
Ральова
поляна

Начална
цена
в лева
2 030.00

Начална
цена
в лева
2 440.00

4. Възлага на Кмета на община Хисаря да проведе публичния явен търг
и сключи договора 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 – 13
Присъствали – 13
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
№ 725
Взето с Протокол № 80 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05. 2015 год.

Относно: точка „Десета” - Докладна записка от инж. П. Ганева –
кмет на община Хисаря относно продажба на земеделски земи в землището на
село Красново - докладва Асен Сурчев – зам. кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, чл. 8, ал.
1, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 1 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество в община Хисаря, с
поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и
разпореждане с общинската собственост за 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 ПИ №

нтп

1. Красново 187004 Из.
нива
2. Красново 187002 Из.

площ
дка.
6.674

кат.

местност

АОС

Х

Света Петка 745/04.05.2015г.

0.930

Х

Могилките

746/04.05.2015г.

нива
3. Красново 187017 Из.
нива
4. Красново 187031 Из.
нива

10.674

VI

Могилките

747/04.05.2015г.

5.915

Х

Могилките

748/04.05.2015г.

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

ПИ №

нтп

площ
дка.

кат.

1. Красново 187004 Из.
6.674
Х
нива
2. Красново 187002 Из.
0.930
Х
нива
3. Красново 187017 Из.
10.674 VI
нива
4. Красново 187031 Из.
5.915
Х
нива
и ги завишава, както следва:
землище ПИ №
нтп
площ
кат.
дка.
Красново
Красново
Красново
Красново

187004 Из.
нива
187002 Из.
нива
187017 Из.
нива
187031 Из.
нива

местност
Света Петка

Начална
цена
в лева
2 000.00

Могилките

2 80.00

Могилките

5 120.00

Могилките

1 775.00

местност

Начална
цена
в лева
2 400.00

6.674

Х

Света Петка

0.930

Х

Могилките

340.00

10.674

VI

Могилките

6 200.00

5.915

Х

Могилките

2 130.00

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 – 13
Присъствали – 13
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
№ 726
Взето с Протокол № 80 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05. 2015 год.
Относно: точка „Единадесета” - Докладна записка от инж. П. Ганева –
кмет на община Хисаря относно заявление вх. № 91-00-41/23.02.2015 год. от
Васил Иванов Ямаков и Елза Асенова Михайлова за отстъпване право на
строеж за жилищна сграда в УПИ VIII - 2514 кв.27 по КРП на гр.Хисаря ,
квартал Веригово - докладва Асен Сурчев – зам. кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 и
чл. 49а, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 44, ал. 4, т. 3 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в
община Хисаря, Пловдивска област, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Учредява безсрочно и възмездно право на строеж на Васил Иванов
Ямаков с ЕГН 8604124623 и Елза Асенова Михайлова, с ЕГН 8806054538,
двамата от град Хисаря, ул. “Априлци” № 21 ж, за строителство на жилищна
сграда с РЗП от 60 кв.м. в УПИ VIII - 2514 кв. 27 по КРП на гр.Хисаря, квартал
Веригово – частна общинска собственост, съгласно АОС № 17/22.11.2005 г.
2. Приема и определя цена за правото на строеж, изготвената от “
Пловдивинвест 21” АД пазарна стойност на правото на строеж за жилищна
сграда в УПИ VIII - 2514 кв.27 по КРП на гр.Хисаря, квартал Веригово, със РЗП
от 60 кв.м. – 4 620 /четири хиляди шестстотин и двадесет/ лева.
3. След заплащане на определената по т. 2 цена на правото на строеж и
дължимите данъци и такси, Общински съвет “Хисаря”- област Пловдив възлага
на Кмета на Община “Хисаря” да извърши всички необходими последващи
действия по учредяване на гореописаното право на строеж съгласно

изискванията на Закона за общинската собственост и Наредба за реда за
придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество .
4. Ако одобрения работен проект води до промяна в разгънатата застроена
площ на жилищната сграда, съгласно учреденото с настоящото решение право
на строеж, за разликата в площта, преди издаване на разрешението за строеж, да
се сключи анекс към договора срещу съответно доплащане.
МОТИВИ: Кандидатите отговарят на нормативно определените
условия, включително имат установени жилищни нужди, обосноваващи
необходимостта от обсъждане и вземане на решение относно учредяване на
ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – частна общинска
собственост, съставляващо право на строеж на жилищна сграда. Ето защо
Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 13
Присъствали – 13
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
№ 727
Взето с Протокол № 80 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05. 2015 год.
Относно: точка „Дванадесета” - Докладна записка от инж. П. Ганева –
кмет на община Хисаря относно заявление вх. № 94-00-44/25.02.2015 год. от
Драгомир Колев Ямаков и Катя Георгиева Ямакова за отстъпване право на
строеж за жилищна сграда в УПИ III - 2514 кв.27 по КРП на гр.Хисаря , квартал
Веригово - докладва Асен Сурчев – зам. кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 и
чл. 49а, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 44, ал. 4, т. 3 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в
община Хисаря, Пловдивска област, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Учредява безсрочно и възмездно право на строеж на Драгомир Колев
Ямаков с ЕГН 8402294449 и съпругата му Катя Георгиева Ямакова, с ЕГН
8601074534, двамата от град Хисаря, ул. “Ивайло” № 22, за строителство на
жилищна сграда с РЗП от 54 кв.м. в УПИ ІІІ - 2514 кв. 27 по КРП на гр.Хисаря,
квартал Веригово – частна общинска собственост, съгласно АОС №
11/22.11.2005 г.
2. Приема и определя цена за правото на строеж, изготвената от “
Пловдивинвест 21” АД пазарна стойност на правото на строеж за жилищна
сграда в УПИ ІІІ - 2514 кв.27 по КРП на гр.Хисаря, квартал Веригово, със РЗП от
54 кв.м. – 4 158 /четири хиляди сто петдесет и осем/ лева.
3. След заплащане на определената по т. 2 цена на правото на строеж и
дължимите данъци и такси, Общински съвет “Хисаря”- област Пловдив възлага
на Кмета на Община “Хисаря” да извърши всички необходими последващи

действия по учредяване на гореописаното право на строеж съгласно
изискванията на Закона за общинската собственост и Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество .
4. Ако одобрения работен проект води до промяна в разгънатата застроена
площ на жилищната сграда, съгласно учреденото с настоящото решение право
на строеж, за разликата в площта, преди издаване на разрешението за строеж, да
се сключи анекс към договора срещу съответно доплащане.
МОТИВИ: Кандидатите отговарят на нормативно определените
условия, включително имат установени жилищни нужди, обосноваващи
необходимостта от обсъждане и вземане на решение относно учредяване на
ограничено възмездно вещно право върху недвижим имот – частна общинска
собственост, съставляващо право на строеж на жилищна сграда. Ето защо
Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 13
Присъствали – 13
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
№ 728
Взето с Протокол № 80 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05. 2015 год.
Относно: точка „Тринадесета” - Докладна записка от инж. П. Ганева –
кмет на община Хисаря относно искане вх. № 26-00-334/07.05.2015 г. от
“Диагонал ДиВино” ЕООД, гр. Пловдив, ул. “Благовест” № 2а, офис 6 с
предложение за изготвяне на ПУП-ПРЗ на поземлени имоти № 045012 и №
045013, местност “Банкови дъби”, землище с. Старо Железаре, общ. Хисаря,
представляващи земеделска земя за процедура промяна предназначението за
“Винарска изба” - докладва Асен Сурчев – зам. кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.124, чл. 124а,
ал. 1 от ЗУТ и чл. 124б от ЗУТ, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. На основание чл. 124 във връзка с чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява
Задание за проектиране във връзка с Искане вх. № 26-00-334/07.05.2015 г. от
“Диагонал ДиВино” ЕООД, гр. Пловдив, ул. “Благовест” №2а, офис 6 с
предложение за изготвяне на ПУП-ПРЗ на поземлени имоти
№ 045012 и №
045013, местност “Банкови дъби”, землище с. Старо Железаре, общ. Хисаря,
представляващи земеделска земя за процедура промяна предназначението за
“Винарска изба”.
2. На основание член 124а, ал. 1 от ЗУТ се разрешава на “Диагонал
ДиВино” ЕООД, гр. Пловдив, ул. “Благовест” №2а, офис 6 да изготви проект за
ПУП-ПРЗ на поземлени имоти № 045012 и № 045013, местност “Банкови дъби”,
землище с. Старо Железаре, общ. Хисаря, представляващи земеделска земя за
процедура промяна предназначението за “Винарска изба”, съгласно скица предложение представена към искането.

3. Проектът да се изработи от правоспособни физически или юридически
лица съгласно член 229, член 230 и §13 от ЗУТ .
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 – 13
Присъствали – 13
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
№ 729
Взето с Протокол № 80 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05. 2015 год.
Относно: точка „Четиринадесета” - Докладна записка от инж. П. Ганева
– кмет на община Хисаря относно искане вх. № 94-00-В-89 от 08.04.2015 г. от
Валентина Мушева Минчева за разрешение за прекарване ново водопроводно
отклонение, което трябва да премине през имот №002455/дере, овраг, яма/собственост на Община Хисаря за захранване на имот 016138, местност
“Кавачевица-03”, землище Хисаря, по Скица № К06785/27.03.2015г., изготвена
от инж. Т. Гечевска-началник ВиК гр. Хисаря Докладва Асен Сурчев – зам.
кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и член 30, ал. 3
от Правилника за прилагане на ЗОЗЗ, с поименно гласуване, Общински
съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Одобрява прекарване на трасе, на външен водопровод РЕНD 25мм. през
имот № 002455 /дере, овраг, яма/-собственост на Община Хисаря за захранване
на имот 016138, местност “Кавачевица -03”,землище Хисаря , по Скица №
К06785/27.03.2015г., изготвена от инж. Т. Гечевска-Началник ВиК гр. Хисаря
МОТИВИ: Необходимостта от изразяване на съгласие от Общинския
съвет за преминаване на трасетата
през общински имоти съобразно
разпоредбите ППЗОЗЗ, Общинския съвет намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 13
- “за” – 13
Присъствали – 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
№ 730
Взето с Протокол № 80 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05. 2015 год.
Относно: точка „Петнадесета” - Докладна записка от инж. П. Ганева –
кмет на община Хисаря относно отпускане на еднократни парични помощи на
социално слаби граждани от бюджета на община Хисаря - докладва: Асен
Сурчев – зам. 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 500 (петстотин) лв.
на Тодор Атанасов Каракитуков, гр. Хисаря, ул. Хан Кубрат №12, ет.1, ап.2,
ЖК Странджа, за покриване на част от разходите по провеждане на
скъпоструващо оперативно лечение. Лицето е заплатило комплект за
провеждане на лечение на ломбален гръбнак с данни за фрактура на стойност
7920 лв. Тези разходи не се поемат от РЗОК.
2. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 300 (триста) лв. на
Асен Иванов Асенов, с. Красново, ул. 21-ва, № 5 за покриване разходи
направени за лечение на съпругата му.
3. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 100 (сто) лв. на
Вълка Колева Михалска, гр. Хисаря, ул. Бреза №10, за покриване на разходи за
лечение.
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 – 13
Присъствали – 13
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
№ 731
Взето с Протокол № 80 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05. 2015 год.

Относно: точка „Шестнадесета” - Докладна записка от инж. П. Ганева –
кмет на община Хисаря относно удължаване срока за погасяване на кредита по
Договор № 440/16.07.2013 г. с фонд ФЛАГ - Решение № 336/21.05.2013 г. докладва Асен Сурчев – зам. кмет на община Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 1 от Закона за
общинския дълг, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Изменя свое Решение № 336 от 21.05.2013 г. в частта „Условия за
погасяване”, както следва:
БИЛО:
Условия за погасяване:
 Срок на погасяване – до 25 месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или
на части, без такса за предсрочно погасяване.
 Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова
помощ № DIR-510-11116-C012 от 17.04.2012 г.

СТАВА:
Условия за погасяване:
 Срок на погасяване – до 31 месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или
на части, без такса за предсрочно погасяване.
 Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова
помощ № DIR-510-11116-C012 от 17.04.2012г. и възстановeн ДДС.
МОТИВИ: С оглед финансовите възможности на община Хисаря за
погасяване на дълга, Общински съвет намира решението за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 13
Присъствали – 13
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
№ 732
Взето с Протокол № 80 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05. 2015 год.
Относно: точка „Седемнадесета” - Докладна записка от инж. П. Ганева
– кмет на община Хисаря относно приемане на Наредба за управление на
горските територии, собственост на община Хисаря - докладва Асен Сурчев –
зам. кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 181, ал. 6 от
Закона за горите, с чл. 11, ал. 1 и ал. 3 от Закона за нормативните актове
(ЗНА), чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК и представените проект и мотиви, с
поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Отменя Наредбата за управление, стопанисване, ползване,
възпроизводство и опазване на горите и земите от общински горски фонд
приета с Решение № 65/23.03.2004 год.
2. Приема Наредба за управление на горските територии собственост на
община Хисаря.
МОТИВИ: Във връзка с регламентиране реда за управление на горските
територии, собственост на община Хисаря съобразно приетата нова общинска
горска структура, Общинския съвет намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 13
- “за” – 13
Присъствали – 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
№ 733
Взето с Протокол № 80 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05. 2015 год.

Относно: точка „Осемнадесета” - Докладна записка от инж. П. Ганева –
кмет на община Хисаря относно молба вх. № 94-00-Д-172/18.05.2015 г. от
Димчо Динев Радев директор на ОП „Общинско горско стопанство – Хисаря”
за настаняване под наем във ведомствен апартамент № 8, ет. 4, вх. В, бл. 8-АБ,
ул. „Хайдут Гунчо” гр. Хисаря - докладва Асен Сурчев – зам. кмет на община
Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 2,
ал. 1, т. 3, чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински
жилища във връзка с чл. 45а, ал. 1 от Закона за общинската собственост
на ОбС, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие да бъде настанен във ведомствения апартамент № 8, ет.
4, вх. В, бл.8-АБ, ул. “Хайдут Генчо” гр. Хисаря, състоящ се от преходен хол и
спалня, кухня, баня и тоалетна с обща площ 72 кв.м., частна общинска
собственост, съгласно АОС № 39/17.07.2006г., директора на „Общинско горско
стопанство-Хисаря” инж. Димчо Динев Радев, ЕГН 7211237680.
2. Кметът на община Хисаря да издаде настанителна заповед и сключи
договор за наем с инж. Димчо Динев Радев, при заплащане на месечен наем
съгласно определените от Общински съвет Хисаря базисни наемни цени за
общински жилища.

МОТИВИ: След назначаването на г-н Димчо Радев за директор на ОП
„Общинско горско стопанство – Хисаря”, за да изпълнява задълженията си е
необходимо да му бъде осигурена възможност да ползва под наем апартамент
от ведомствения фонд на общината, поради което Общинския съвет намира
решението за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 13
Присъствали – 13
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
№ 734
Взето с Протокол № 80 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05. 2015 год.

Относно: точка „Деветнадесета” Докладна записка относно
определяне на наеми и сключване на договори за ползваните помещения от
лични лекари в Общински здравен център - докладва П. Бойновски –
председател на ОбС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1, т.
25 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 :
Упълномощава Управителя на «Медицински център І-Хисар» ЕООД да
сключи нови договори с наемателите на центъра, които да бъдат съобразени с
извършваните разходи за поддръжка, ремонти, отопление, осветление и други
общи разходи на центъра за нормалната дейност на кабинетите на личните
лекари. Наемите на общите части да не бъдат на равни вноски целогодишно, а
на реално разходваното месечно.

МОТИВИ: С оглед изпълнение на решение № 493 на Общинския съвет,
взето с Протокол № 56 на заседание от 18.03.2014 година, Общинския съвет
намира настоящото решение за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 13
Присъствали – 13
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/

