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
№ 760
Взето с Протокол № 82 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07. 2015 год.

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно информация за
изпълнение на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския
съюз, изпълнението на инвестиционната програма, състоянието на Общинския
дълг към 30.06.2015 г. и актуализация на Бюджет 2015 г. и Инвестиционна
програма 2015 г. - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 и ал. 3,
чл. 125, ал. 4, чл. 137, ал. 2 от ЗПФ и чл. 41, ал. 2 и чл. 57, ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна
прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Хисаря, с поименно гласуване,
Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема информацията за изпълнението на бюджета на Община Хисаря
и второстепенните разпоредители към 30.06.2015 г. съгласно Приложение № 1.
2. Приема информация за изпълнението на инвестиционната програма на
общината към 30.06.2015 г., съгласно Приложение № 2.
3. Приема информация за състоянието на дълга на Общината към
30.06.2015 г., съгласно Приложение № 3.
4. Приема информация за изпълнението на сметките за средства от
Европейския съюз (СЕС), съгласно Приложение № 4.
5. Приема актуализираните промени по плана на бюджета на Община
Хисаря към 30.06.2015 г. съгласно Приложение № 5.

6. Извършва промяна на инвестиционната програма на общината за 2015
г., съгласно Приложение № 6.
7. Актуализира списъка на пътуващите служители от местоживеенето до
местоработата и обратно съгласно Приложение № 7.
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 относно контрола
върху публичните финанси, трансферирането на средства в общинския бюджет
и в изпълнение на законовите разпоредби по изпълнението на бюджета,
Общинския съвет намира решението за целесъобразно.

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

- “за” – 12
- “против” – няма
- “въздържали се” – 3

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

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

Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 761
Взето с Протокол № 82 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07. 2015 год.

Относно: точка „Втора” - Докладна записка относно реализацията на
проектите по Европейските програми - докладва инж. П. Ганева – кмет на
община Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема информацията за реализация на проектите по Европейските
програми, по които Община Хисаря има сключени договори.
2. Общинска администрация да направи искане към изпълнителя на СМР
по проект „Развитие на културно-историческите атракции на територията на
община Хисаря”, за отстраняване на възникнали дефекти при изпълнените
СМР.

МОТИВИ: Приемането решението има за цел да провери на какъв етап
от изпълнението на проектите и сроковете, в които следва да бъдат завършени
и предотвратяване на евентуални санкции при забавяне сроковете за
реализация, поради което Общински съвет-Хисаря намира решението за
целесъобразно.

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

- “за” – 12
- “против” – няма
- “въздържали се” – 3

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 762
Взето с Протокол № 82 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07. 2015 год.

Относно: точка „Трета” - Отчет за разходваните средства за
командировки на Кмета на община Хисаря към 30.06.2015 г. - докладва инж. П.
Ганева – кмет на община Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната, с поименно гласуване,
Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1.Приема отчета за разходваните средства за командировки в страната
на Кмета на Община Хисаря за периода от 01.01.2015г. до 30.06.2015г., както
следва:
м.януари
.. 0.. лв.
м.февруари
..0 лв.
м.март
..0.. лв.
м.април
.. 0.. лв.
м.май
594,85 лв.
м.юни
. .0.. лв.
Всичко:
594,85 лв.
2. Приема отчета за разходваните средства за командировки в чужбина
на Кмета на Община Хисаря за периода от 01.01.2015г. до 30.06.2015г., както
следва:
м.януари
.0... лв.
м.февруари
.0... лв.
м.март
.0... лв.

м.април
м.май
м.юни
Всичко:

.0... лв
2 539.93 лв.
.0... лв.
2 539.93 лв.

МОТИВИ: С оглед упражняването на контрол върху извършените от
Кмета на общината разходи за командировки към от 01.01.2015 год. до
30.06.2015 година и в изпълнение на нормативните изисквания.

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

- “за” – 13
- “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
№ 763
Взето с Протокол № 82 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07. 2015 год.
Относно: точка „Четвърта” - Докладна записка относно дейността на
общинска администрация по реализацията на социалната програма за доставка
на топла храна на нуждаещите се. Отчет за дейността на Домашен социален
патронаж гр. Хисаря до 30.06.2015 г. - докладва инж. П. Ганева – кмет на
община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 4 от
Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане,
Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Приема отчета за дейността на Общинска администрация по
реализацията на социалната програма за доставка на топла храна на
нуждаещите се до 30.06.2015г.
МОТИВИ: С приемането на отчета за изпълнението на дейностите в
областта на социалната политика от община Хисаря за 2015 година се извърши
проверка по изпълнението на социалната програма от страна на община
Хисаря във връзка с доставката на топла храна на нуждаещите се и
разширяването на дейността на Домашен социален патронаж гр. Хисаря за
2015 г. относно подобряване качеството на предоставяните социални услуги.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 15
Присъствали – 15
- “против” – няма
Гласували – 15
- “въздържали се” – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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

Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 764
Взето с Протокол № 82 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07. 2015 год.

Относно: точка „Пета” - Докладна записка относно даване съгласие за
подаване на проектно предложение по процедура BG05M9ОP001-2.002
„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” и създаване на нов Център за почасово предоставяне
на услуги за социално включване в общността или в домашна среда - докладва
инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие за подаване на проектно предложение по процедура
BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.
2. Дава съгласие за създаване на нов Център за почасово предоставяне на
услуги за социално включване в общността или в домашна среда в с. Старосел
– бивша аптека находяща се на първи етаж в сградата на Битов комбинат.
3. Дава съгласие Общината ще поддържа услугите за социално
включване в домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване,
след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на
непредвидени обстоятелства.

МОТИВИ: С оглед гарантиране осигуряването на социални услуги в
общността и задоволяване потребностите на населението от извършването на
тези услуги Общинския съвет намира настоящото решение за целесъобразно.

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

- “за” – 15
- “против” – няма
- “въздържали се” – няма

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 765
Взето с Протокол № 82 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07. 2015 год.

Относно: точка „Шеста” - Докладна записка относно разпределяне
резервите от Културна програма 2015 г. - докладва Ива Вълчева – общински
съветник.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от
ЗМСМА, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Приема резерва от 7 000 (седем хиляди) лв. от Културната програма за
2015 год. да се използва да финансиране на дейности за подпомагане на
любителското изкуство и култура – ушиване на носии за детските танцови
състави на територията на община Хисаря.
МОТИВИ: Решението имал за подпомагане с финансови средства
любителското изкуство и култура на територията на община Хисаря.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 15
Гласували – 15

- “за” – 14
- “против” – няма
- “въздържали се” – 1

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 766
Взето с Протокол № 82 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07. 2015 год.
Относно: точка „Седма” - Докладна записка относно молба вх. № 94-00Т-160/29.06.2015 година от Тотка Стоилова Димитрова от гр. Хисаря, ул.
„Кольо Славчевски” № 8, касаеща отказ за възстановяване на имот № 643, кв.
17 по КРП на гр. Хисаря от 1957 година /отменен/ - докладва инж. П. Ганева –
кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, ал. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с
чл. 8, ал. 9 от ЗОС, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Имот № 4028 по КП на гр. Хисаря, за който има съставен акт за частна
общинска собственост № 343/27.04.2012 год. да не се включва в годишната
програма за разпореждане с общинска собственост за срок от 10 години.
МОТИВИ: С оглед изпълнение на неприключили производства по
възстановяване право на собственост по отмяна на отчуждителна процедура
Общинския съвет намира настоящото решение за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 14
Присъствали – 15
- “против” – няма
Гласували – 15
- “въздържали се” – 1
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 767
Взето с Протокол № 82 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07. 2015 год.

Относно: точка „Осма” - Докладна записка относно доброволно прилагане
на влязъл в сила, неприложен регулационен план, по отношение на УПИ VII-994,
квартал 30 по РП на град Хисаря – археологически резерват, одобрен със заповед
№ РД-02-14-171/2007 год. - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с§ 8,
ал.2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, чл. 34, ал. 4 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, с
поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие доброволно да се приложи влязъл в сила РП на град
Хисаря – археологически резерват, одобрен със заповед № РД-02-14-171/2007
година, по отношение на УПИ VII-994, квартал 30, като община Хисаря
прехвърли с договор за продажба по пазарни цени на Марин Игнатов правото
на собственост върху 228 кв. м. общинско място участващо в образуването на
УПИ VII-994, квартал 30 по РП на град Хисаря – археологически резерват.
2. Не приема изготвената от „Пловдивинвист-21” АД гр. Пловдив
пазарна оценка на предаващото се по регулация общинско място от 228 кв.м.
участващо в образуването на УПИ VII-994, квартал 30 по РП на град Хисаря –
археологически резерват, одобрен със заповед № РД-02-14-171/2007 година и
определената продажна цена от 27 360.00 /двадесет и седем хиляди триста и

шестдесет/ лева, и я завишава на 44 600 (четиридесет и четири хиляди и
шестстотин) лева.
3. Възлага на Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договора
за продажба.
МОТИВИ: Има проявен интерес за прилагане на влезлия в сила РП на
град Хисаря и с оглед осигуряване на приходната част на бюджета на
общината, поради което Общински съвет Хисаря намира решението за
целесъобразно.

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

- “за” – 14
- “против” – няма
- “въздържали се” – 1

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 768
Взето с Протокол № 82 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07. 2015 год.

Относно: точка „Девета” - Докладна записка относно молба вх. № 9400-М-232/29.06.2015 г. от Мариан РадковУзунов за закупуване на общински
апартамент № 1, етаж 1, вход А, блок 9-АБ, ул. “Хайдут Генчо” № 1 гр.Хисаря
- докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 8,
ал.9 от ЗОС, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Изважда от групата на апартаментите определени за отдаване под
наем: апартамент 1 /1/, етаж 1, вход А, блок 9-АБ, ул. “Хайдут Генчо” № 1
гр.Хисаря – частна общинска собственост, съгласно АОС № 47/21.07.2006 г.
Същият се определя за продажба.
2. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и
разпореждане с общинската собственост за 2015 година, като в Раздел ІІ. точка
2. Описание на имоти в регулация, които общината има намерение да
предложи за продажба включва: апартамент 1 /1/, етаж 1, вход А, блок 9-АБ,
ул. “Хайдут Генчо” № 1 гр. Хисаря, състоящ се от две стаи, кухня, дневна и
сервизни помещения със застроена площ от 88 кв.м., ведно с избено
помещение и съответните идеални части от общите части и правото на строеж
върху местото, представляващо ПИ № 135 по КП на гр. Хисаря, частна
общинска собственост, съгласно АОС № 47/21.07.2006 г

МОТИВИ: Има проявен интерес за закупуване на имота от страна на
купувач и с оглед извършването на съответните процедури по ЗОС,
Общинския съвет намира решението за целесъобразно.

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

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

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 769
Взето с Протокол № 82 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07. 2015 год.

Относно: точка „Десета” - Докладна записка относно възстановяване
право на собственост върху земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ на н-ци на Георги
Тодоров 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 следните имоти в землището на с. Мало Крушево на
наследниците на Георги Тодоров Петков, съгласно направените геодезически
заснемания:
1. Имот № 035008 с площ от 0.666 дка.
2. Имот № 035007 с площ от 0.635 дка.
3. Имот № 035006 с площ от 0.665 дка.
4. Имот № 030015 с площ от 4.102 дка.
5. Имот № 030030 с площ от 1.854 дка.
6. Имот № 038006 с площ от 2.610 дка.
7. Имот № 036002 с площ от 8.466 дка.
8. Имот № 036009 с площ от 6.451 дка.

9. Имот № 023009 с площ от 2.750 дка.
10.Имот № 025005 с площ от 3.659 дка.
11.Имот № 025027 с площ от 4.545 дка.
12.Имот № 017098 с площ от 2.350 дка.
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 – 15
Гласували – 15

- “за” – 15
- “против” – няма
- “въздържали се” – няма

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 770
Взето с Протокол № 82 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07. 2015 год.

Относно: точка „Единадесета” - Докладна записка относно Заявление с
вх.№ 26-00-591/14.07.2015 г. от „Нова био енерджи”за одобряване на ПУП Парцеларен план за трасе на кабелна линия 20 кV за присъединяване на БКТП
в имот № 75, масив 210
в землище с. Черничево към
електроразпределителната мрежа - докладва инж. П. Ганева – кмет на община
Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 3 от
Правилника за прилагане на ЗОЗЗ, с поименно гласуване, Общински съвет
гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Одобрява трасе на кабелна линия 20 кV, за присъединяване на БКТП в
имот № 75, землище с. Черничево към електроразпределителната мрежа на
„ЕВН България Електроразпределение” АД, засягащ път ІІІ-642 „ХисаряКалояново”, започващо от имот № 1, собственост на Николай Златков
Николов, Гина Николова Донева, Катерина Николова Татарлиева и Мария
Николова Вранчева, от които има нотариално заверени декларации за съгласие
за преминаване, ПИ № 000080/държавна пътна мрежа/, да премине през ПИ
№ 000172 /населено място/, ПИ № 000052 /пасище/ и ПИ № 000228/полски
път/ собственост на Община 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 – 17
Присъствали – 15
Гласували – 14

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

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 771
Взето с Протокол № 82 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07. 2015 год.

Относно: точка „Дванадесета” - Докладна записка относно Заявление
вх. № 26-00-566/07.07.2015г. от Николай Делков Мустаков управител на
„Филимекс” ООД за произнасяне по допускане, проучване и проектиране за
изменение на ПУП- ПРЗ, на основание чл. 124а от ЗУТ за ПИ № 147019 и ПИ
№ 147021, местност “Бялата глина”, землище с. Старо Железаре - 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. 124, чл.
124а, ал. 1 от ЗУТ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за
проектиране по чл. 125 от ЗУТ, във връзка с Заявление вх. № 26-00566/07.07.2015г. от Николай Делков Мустаков управител на „Филимекс” ООД
за урегулиране и промяна на предназначението за “Складова дейност – база за
селскостопанска техника и ТП” за ПИ № 147019 и ПИ № 147021 местност
“Бялата глина”, землище с. Старо Железаре, с показатели на застрояване Пз 50%, П озел. – 40% и Кинт – 1.5.
2. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешава на Николай Делков
Мустаков управител на „Филимекс” ООД да изработи проект за ПУП- ПРЗ
за ПИ № 147019 и ПИ № 147021 местност “Бялата глина”, землище с. Старо
Железаре, за урегулиране и промяна на предназначението за “Складова
дейност – база за селскостопанска техника и ТП” с показатели на застрояване
Пз -50%, П озел. – 40% и Кинт – 1.5.

МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения и
необходимостта от промяна предназначението на посочените имоти,
Общински съвет намира решението за целесъобразно.

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

- “за” – 15
- “против” – няма
- “въздържали се” – няма

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 772
Взето с Протокол № 82 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07. 2015 год.

Относно: точка „Тринадесета” - Докладна записка относно Заявление
вх. № 26-00-565/07.07.2015г. от Атанас Павлинов Бъчваров управител на
„Солар нет системс” ЕООД за произнасяне по допускане, проучване и
проектиране за изменение на ПУП- ПРЗ, на основание чл. 124а от ЗУТ за ПИ
№ 147020, местност „Бялата глина”, землище с. Старо Железаре - 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. 124, чл.
124а, ал. 1 от ЗУТ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за
проектиране по чл. 125 от ЗУТ, във връзка с Заявление № 26-00565/07.07.2015г. от Атанас Павлинов Бъчваров управител на „Солар нет
системс” ЕООД за произнасяне по допускане, проучване и проектиране за
промяна предназначението на ПУП - ПРЗ за ПИ № 147020, местност “Бялата
глина”, землище с. Старо Железаре, с показатели на застрояване Пз -50%, П
озел. – 40% и Кинт – 1.5
2. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешава на Атанас Павлинов
Бъчваров управител на „Солар нет системс” ЕООД да изработи проект за
ПУП-ПРЗ за ПИ № 147020, местност “Бялата глина”, землище с. Старо
Железаре, за урегулиране и промяна на предназначението за “Складова

дейност – база за селскостопанска техника и ТП” с показатели на застрояване
Пз -50%, П озел. – 40% и Кинт – 1.5
МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения и
необходимостта от промяна предназначението на посочените имоти,
Общински съвет намира решението за целесъобразно.

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

- “за” – 15
- “против” – няма
- “въздържали се” – няма

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 773
Взето с Протокол № 82 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07. 2015 год.
Относно: точка „Четиринадесета” Докладна записка относно
заявление вх. № 91-00-155/07.07.2015г. от Генчо Анков Кайряков и Стоян
Анков Кайряков, за произнасяне по допускане, проучване и проектиране на
ПУП-ПР, на основание член 124а от ЗУТ за промяна на улична регулация на
улица “Победа“ на гр. Хисаря, кв. Момина баня в участъка на о.т. 247-121-120
- докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Връща докладната записка относно заявление вх. № 91-00155/07.07.2015г. от Генчо Анков Кайряков и Стоян Анков Кайряков, за
произнасяне по допускане, проучване и проектиране на ПУП-ПР, на
основание член 124а от ЗУТ за промяна на улична регулация на улица
“Победа“ на гр. Хисаря, кв. Момина баня в участъка на о.т. 247-121-120 за
обсъждане в ЕСУТ и доуточняване.
МОТИВИ: С оглед пълното окомплектоване на преписката, Общински
съвет Хисаря намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 15
Присъствали – 15
- “против” – няма
Гласували – 15
- “въздържали се” – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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

Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 774
Взето с Протокол № 82 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07. 2015 год.

Относно: точка „Петнадесета” - Докладна записка относно Заявление
вх. № 94-00-С-220/02.07.2015г. от Станка Йорданова Станева за произнасяне
по допускане, проучване и проектиране за изменение на ПУП- ПРЗ, на
основание чл. 124а от ЗУТ за ПИ № 000493, местност “Пловдивски път -03”,
землище гр. Хисаря - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124, чл.
124а, ал. 1 и чл. 124б от ЗУТ, с поименно гласуване, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
1. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за
проектиране по чл. 125 от ЗУТ, във връзка с Заявление вх. № 94-00-С220/02.07.2015г. от Станка Йорданова Станева за урегулиране и обособяване
на два нови парцела за производствена, складова и обществено обслужваща
дейност, с показатели на застрояване Пз -50%, П озел. – 40% и Кинт – 1.5
2. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешава на Станка Йорданова
Станева да изработи проект за ПУП- ПРЗ за ПИ № 000493, местност
“Пловдивски път -03”, землище гр. Хисаря, за урегулиране и обособяване на
два нови парцела за производствена, складова и обществено обслужваща
дейност, с показатели на застрояване Пз -50%, П озел. – 40% и Кинт – 1.5

МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения и
предложени преустройства, Общински съвет намира решението за
целесъобразно.

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

- “за” – 15
- “против” – няма
- “въздържали се” – няма

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

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

Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 775
Взето с Протокол № 82 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07. 2015 год.

Относно: точка „Шестнадесета” - Докладна записка относно заявление
вх. № 94-00-190/2/ от 26.06.2015г. от Николай Петров Петров за допускане на
изработване на ПУП - План за застрояване за ПИ № 014075, местност “Друма”
землище с. Беловица по реда на Наредба № 19 от 25.10.2012г. за строителство
в земеделски земи без промяна на предназначението им - 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. 124, чл.
124а, ал. 1 и чл. 124б от ЗУТ, с поименно гласуване, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :
1. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране
по член 125 от ЗУТ, чл. 2, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредба № 19
от 25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на
предназначението им за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 014075, местност
“Друма” землище с. Беловица
2. На основание чл. 124а, ал. 1, от ЗУТ, чл. 2, ал. 1, т.2 във връзка с чл. 7,
ал. 1 от Наредба № 19 от 25.10.2012г за строителство в земеделски земи без
промяна на предназначението разрешава изработването на проект за ПУППЗ за ПИ № 014075, местност “Друма” землище с. Беловица.

МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения и
необходимостта от промяна предназначението на посочените имоти,
Общински съвет намира решението за целесъобразно.

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

- “за” – 15
- “против” – няма
- “въздържали се” – няма

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 776
Взето с Протокол № 82 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07. 2015 год.
Относно: точка „Седемнадесета” - Докладна записка относно Заявление
вх. № 94-00-С-220/02.07.2015г. от Станка Йорданова Станева за произнасяне
по допускане, проучване и проектиране за изменение на ПУП- ПРЗ, на
основание чл. 124а от ЗУТ за ПИ № 000493, местност “Пловдивски път -03”,
землище гр. Хисаря - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, и ал. 2 във връзка с чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от
ЗМСМА, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Отменя т. 2 от Решение № 736, взето с Протокол № 81 от 26.06.2015 г.
2. Отменя т. 3 от Решение № 748, взето с Протокол № 81 от 26.06.2015 г.
МОТИВИ: С оглед осъществения контрол за законосъобразност от
страна на Областен управител на област с административен център Пловдив.

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

- “за” – 14
- “против” – няма
- “въздържали се” – 1

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

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

Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 777
Взето с Протокол № 82 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07. 2015 год.

Относно: точка „Осемнадесета” - 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, и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Отпуска еднократна парична помощ в размер на 500 (петстотин) лв. на
Мария Петрова Петрова, с. Черничево, ул. Стара планина № 2. Г-жа Петрова е
със счупване на тазобедрената става. Необходими са й 2000 лв. за операция. С
влошено здравословно състояние е. Живее сама, няма близки, които да й
окажат подкрепа. Доходите й са ниски.
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 – 15
Гласували – 15

- “за” – 15
- “против” – няма
- “въздържали се” – няма

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 778
Взето с Протокол № 82 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07. 2015 год.
Относно: точка „Деветнадесета” - Докладна записка относно Решение
№ 721, взето с Протокол № 80 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
състояло се на 19.05.2015 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 :
Допълва свое Решение № 721, взето с Протокол № 80 на заседанието
състояло се на 19.05.2015 г. като дава съгласие за извършване на ремонт на
санитарни възли в ОУ „Васил Левски” гр. Хисаря на стойност 15 000 лева., от
които 10 000 лв. да бъда за сметка на общинския бюджет и да се предоставят
на училището под форма на дофинансиране на дейността му.
МОТИВИ: С цел осигуряване на средства за изпълнение на
предписанието на комисията от ДЗК, ОЗ на Министерство на здравеопазването
и РЗИ-Пловдив, Общинския съвет намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 15
Присъствали – 15
- “против” – няма
Гласували – 15
- “въздържали се” – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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

Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 779
Взето с Протокол № 82 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07. 2015 год.

Относно: точка „Двадесета” - Докладна записка заявление вх. № 94-00В-167 от 13.07.2015 г., от Вера Стефанова Парагутева за произнасяне по
допускане, проучване и проектиране на ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 78, с
част от ПИ № 278/улица/ общинска собственост, квартал 9 по плана на
Красновски бани, общ. Хисаря - докладва инж. П. Ганева – кмет на община
Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.
135 от ЗУТ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие относно скицата предложение за урегулиране на ПИ №
78 с част от ПИ № 278 /улица-общинска собственост/, като уличната
регулация бъде преместена на 7 м. от съществуваща сграда-магазин, във връзка
с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ.
2. Предлага на Кмета на Общината да издаде заповед за изменение на
ПУП-ПР за поземлен имот № 78, с част от ПИ № 278/улица/ общинска
собственост, квартал 9 по плана на Красновски бани, общ. Хисаря

МОТИВИ: Предвид изразеното съгласие на собствениците на посочения
в решението имот и допустимостта на предложението по ЗУТ, Общински
съвет Хисаря намира настоящото решение за целесъобразно.

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

- “за” – 14
- “против” – няма
- “въздържали се” – 1

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

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

Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 780
Взето срещу подпис с Протокол № 83 на 22.07. 2015 год. от Общински
съвет гр. Хисаря, Пловдивска област

Относно: точка „Първа” - Предложение относно вземане на решение за
освобождаване на досегашния управител на „Хисарска гора”-ЕООД –
Веселина Велева Узунова - докладва П. Биойновски – председател на
Общински съвет-Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, 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, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Освобождава Веселина Велева Узунова с ЕГН: 7102244430 и адрес
гр. Хисаря, ул. „Иванка Пашкулова” № 6 като Управител на „Хисарска гора“ЕООД с ЕИК: 200975100, считано от 03.08. 2015 година и я освобождава от
отговорност за дейността й.
2. Да бъде прекратен договора на Веселина Велева Узунова с ЕГН:
7102244430 и адрес гр. Хисаря, ул. „Иванка Пашкулова” № 6 за възлагане
управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност „Хисарска
гора“-ЕООД, считано от 03.08. 2015 год.
3. Възлага на Кмета на община Хисаря да подпише необходимите
документи във връзка с прекратяването на договора за управление и
изпълнение на настоящото решение.

МОТИВИ: Правни и фактически основания – постъпило заявление от
Веселина Велева Узунова за освобождаването й като Управител на „Хисарска
гора“-ЕООД.

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

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

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 781
Взето срещу подпис с Протокол № 84 на 03.08. 2015 год. от Общински
съвет гр. Хисаря, Пловдивска област

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно искане вх. № 2600-494/16.06.2015 г. от “Диагонал ДиВино” ЕООД, гр. Пловдив, ул.
“Благовест” № 2а, офис 6 за разрешение за възлагане изработването на ПУППП за трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и
пътна връзка за поземлени имоти № 045012 и № 045013, местност “Банкови
дъби” по плана на землище с. Старо Железаре, общ. Хисаря , представляващи
земеделска земя в процедура по промяна предназначението за винарска изба
при спазване на изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ - докладва инж. П. Ганева –
кмет на община Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от
Правилника за прилагане на ЗОЗЗ и чл. 124, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б от
ЗУТ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Отменя свое Решение № 759, взето с Протокол № 81 на заседанието на
Общинския съвет състояло се на 27.06.2015 год.
2. Дава съгласие за прокарване трасета за водоснабдяване, канал и
електроснабдяване по полски пътища в землището на с. Черничево и с. Старо
Железаре и пътна връзка по полски пътища № 000319, № 000125 и пасище
мера № 000416 с промяна предназначение на същите.
3. На основание член 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за
проектиране на ПУП-ПП на трасета на външно водоснабдяване, канализация,

електроснабдяване по полски пътища в землището на с. Черничево и землище
с. Старо Железаре и ПУП-ПП за пътна връзка с промяна на предназначението
на пасище мера № 000416, полски път № 000319 и полски път № 000125 до
ПИ № 045012 и ПИ № 045013, местност “Банкови дъби”, землище с. Старо
Железаре.
4. На основание член 124а, ал. 1 от ЗУТ се разрешава на “Диагонал
ДиВино” ЕООД, да изготви проект за ПУП- Парцеларен план на трасета
за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване по полски
пътища в землището на с. Черничево и землище с. Старо Железаре и ПУП-ПП
за пътна връзка с промяна на предназначението на пасище мера № 000416,
полски път №000319 и полски път № 000125 до ПИ № 045012 и ПИ № 045013,
местност “Банкови дъби”, землище с. Старо Железаре.
Проектът да се изработи от правоспособни физически или
юридически лица съгласно член 229, член 230 и §13 от ЗУТ.
МОТИВИ: Необходимостта от изразяване на съгласие за преминаване
на трасето и изготвянето на ПУП-ПП от Общинския съвет съобразно
разпоредбите ППЗОЗЗ.

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/

