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
№ 782
Взето срещу подпис с Протокол № 85 на 07.08. 2015 год. от
Общински съвет гр. Хисаря, Пловдивска област

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно заявление вх.
№ 39-00-37 от 28.07.2015 г. от КООПЕРАЦИЯ „АГРОКОМЕРС-98”
ЕООД
за
издаване разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за трасета
за захранващ кабел и захранващ водопровод на УПИ 711.1- за
производствени и складови дейности, бивш Стопански двор, масив 711, по
КВС на с. Старо Железаре, 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. 124,
чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б от ЗУТ, с поименно гласуване срещу подпис,
Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие за прокарване на трасета за водоснабдяване и
електроснабдяване на УПИ 711.1-за производствени и складови дейности,
бивш Стопански двор, масив 711, по КВС на с. Старо Железаре, община
Хисаря да преминат по ПИ 141025 /полски път/, собственост на Община
Хисаря.
2. На основание чл. 124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за
проектиране на ПУП-ПП на трасета на външно водоснабдяване и
електроснабдяване на УПИ 711.1- за производствени и складови дейности

, бивш Стопански двор , масив 711, по КВС на с. Старо Железаре, община
Хисаря
3. На основание чл. 124а ал. 1 от ЗУТ разрешава на КООПЕРАЦИЯ
“АГРОКОМЕРС-98” ЕООД да изготви проект за ПУП-Парцеларен план на
трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване на УПИ 711.1-за
производствени и складови дейности, бивш Стопански двор, масив 711, по
КВС на с. Старо Железаре.
МОТИВИ: Необходимостта от изразяване на съгласие за
преминаване на трасетата по общински имот и изготвянето на ПУП-ПП от
Общинския съвет.

Общ брой общински съветници – 17
Подписали – 11
Гласували – 11

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

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

Пено

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
№ 783
Взето срещу подпис с Протокол № 86 на 21.08. 2015 год. от
Общински съвет гр. Хисаря, Пловдивска област.

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно дейността на
Общинско предприятие Общинско горско стопанство Хисаря - докладва
инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.
181, ал. 2 от Закона за горите във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 5, ал. 3 във
връзка с чл. 66, ал. 1, т. 3, чл. 71, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 71, ал. 6, т. 1
от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и
за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл. 34, ал.
4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съветХисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска
администрация, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Утвърждава ценоразпис на 493 м3 налична отпадна дървесина,
отсечена и неизвозена от сечища, в горските територии,собственост на
община Хисаря,като определя цена от 43 лева /м3 за плътен кубичен
метър.

2. Възлага на
Общинско предприятие „Общинско горско
стопанство-Хисаря”, представлявано от инж.Димчо Радев-Директор да
продаде наличната отпадна иглолистна дървесина от 439 м3 пл., на цена
от 43 лв./м3 съгласно утвърдения ценоразпис.
МОТИВИ: Влошеното качество, неотговарящо на стандарта за
иглолистна дървесина налага бързата реализация с цел недопускане
цялостното похабяване на наличната дървесина,както и предвидената в
Наредбата възможност за продажбата й по ценоразпис, след решение на
общинския съвет, поради което, Общински съвет Хисаря намира
решението за целесъобразно.

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

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

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

Пено

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
№ 784
Взето срещу подпис с Протокол № 86 на 21.08. 2015 год. от
Общински съвет гр. Хисаря, Пловдивска област
Относно: точка „Втора” - Докладна записка относно издаване на
Запис на заповед от кмета на община Хисаря в полза на разплащателна
агенция на фонд „Земеделие”(РА ДФЗ) по проект: ”Изграждане на
високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение в общинските
горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Хисаря”“ по
ДБФП 16/226/00323/09.04.2013 г. - докладва инж. П. Ганева – кмет на
община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.
34, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет-Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска
администрация и на основание договор за отпускане на финансова помощ
№ 16/226/00323 от 09.04.2013 г. по мярка м. 226, ос 2 „Възстановяване на
горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”, за Проект:
”Изграждане
на
високотехнологична
система
за
пасивно
пожаронаблюдение в общинските горски територии, стопанисвани и
управлявани от Община Хисаря сключен между Община Хисаря и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр.
София, бул. „Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421,

идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от
Изпълнителния директор, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Упълномощава Кмета на община Хисаря да подпише запис на
заповед в размер на 59361.00 /Петдесет и девет хиляди триста шейсет и
един лева/, представляващ 110% от стойността на ДДС на авансовото
плащане по договора за СМР в размер на 269825.00 лв по договор за
отпускане на финансова помощ № 16/226/00323 от 09.04.2013 г. по мярка
м. 226, ос 2 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на
превантивни дейности”, за Проект: „Изграждане на високотехнологична
система за пасивно пожаронаблюдение в общинските горски
територии, стопанисвани и управлявани от 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 авансовото плащане по договор №
16/226/00323 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
Подписали – 12
Гласували – 12

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

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

Пено

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
№ 785
Взето срещу подпис с Протокол № 87 на 28.08. 2015 год. от
Общински съвет гр. Хисаря, Пловдивска област

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно Покана за избор
на кандидати за изразяване на интерес за предоставяне на финансова
помощ по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19
“Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г. - докладва инж. П. Ганева – кмет
на община Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 от 30 юли 2015 г. за прилагане на
подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и чл. 34, ал. 4 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съветХисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска
администрация Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :

1. Изразява съгласие за участието на Община Хисаря, в създаването
на публично-частно партньорство за подаване на заявление за изразяване
на интерес за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1
“Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите
местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014-2020г.
2. Въз основа на Протокол от съвместна среща състояла се на
17.08.2015г. приема като партньори за подписване на споразумение за
партньорство и подаване на заявление за интерес следните организации:
- Представител на стопанския сектор – КООПЕРАЦИЯ АГРОКОМЕРС
– 98, адрес: гр.Хисаря, ул. "Васил Петлешков” № 12, ЕИК 115189903,
представлявана от Атанас Петров Куковски – Управител;
- Представител на нестопанския сектор – Народно читалище „Иван
Вазов – 1904г.” – гр. Хисаря, ул. ”Генерал Гурко” №23, Булстат 000455927,
представлявано от Георги Иванов Топузлийски – Секретар.
3. Изразява съгласие ОБЩИНА ХИСАРЯ, гр. Хисаря 4180, ул.
„Генерал Гурко“ № 14, ЕИК 000471671, представляване от Пенка Йотова
Ганева - Кмет на община Хисаря да бъде водещата организация по
проекта, която в качеството си на КАНДИДАТ да подаде документите и
подпише договор за безвъзмездна финансова помощ подмярка 19.1
“Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 "Водено от общностите
местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014-2020 г.
4. Изразява съгласие при формиране на Местна инициативна група
представител на същата при изпълнението на проекта и подписване на
необходимите документи да бъде Атанас Петров Куковски.
5. Община Хисаря се ангажира да оказва съдействие и участва чрез
своя представител и други лица в подготовката на заявление за изразяване
на интерес за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1
“Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите
местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014-2020г.
6. Изразява предварително съгласие във връзка с успешното
изпълнение на проекти по програмата, община Хисаря да осигури
помещение за офис.
МОТИВИ: С оглед използване на възможността за финансиране на
дейностите, упоменатите в Наредба № 16 от 30 юли 2015 г. за прилагане
на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с цел подпомагане на
процеса по създаване на местни инициативни групи (МИГ) в селски

райони;подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за
функциониране на такива групи на местно ниво; подпомагане на процеса
за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирани от ЕЗФРСР
или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни
фондове;насърчаване на включването на местното население в
разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за местно развитие;
подкрепа за информиране на местното население относно възможността за
финансиране на стратегиите по повече от един фонд;подкрепа за
популяризиране на местната идентичност, Общински съвет – Хисаря
намира настоящото решение за целесъобразно.

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

- “за” – 11
- “против” – 1
- “въздържали се” – няма

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

Пено

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
№ 786
Взето с Протокол № 88 на заседание на Общински съвет
Хисаря, Пловдивска област състояло се на 08.09. 2015 год.

гр.

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно приемане на
училищната мрежа и утвърждаване на паралелките под норматив и
маломерните паралелки в училищата в Община Хисаря за учебната
2015/2016 година - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 11 от
НАРЕДБА № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и
групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на
училищата, детските градини и обслужващите звена във връзка с чл. 36
от Закона за народната просвета, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема предложената училищна мрежа за учебната 2015/2016
година, както следва:
Обединено детско заведение „Мечо Пух”гр. Хисаря
1 яслена група, деца родени през 2013 и 2014 г. – 20 деца.
5 групи – 118 деца:
І-ва група, деца родени през 2012 г. – 27;
ІІ-ра група, деца родени през 2010 г. и 2011г. – 22;
ІІІ-та група, деца родени през 2010 г.- 26;
ІV-та група, деца родени през 2009 г. – 27;
ІV-та „а” група, деца родени през 2009 и 2013 г. – 16.
Целодневна детска градина „Пинокио” гр. Хисаря
2 групи – 44 деца

Целодневна детска градина „Дъга” гр.Хисаря
2 групи – 39 деца
Целодневна детска градина „Роза” с. Старо Железаре
1 група – 22 деца
Целодневна детска градина „Слънце” с. Паничери
1 група – 25 деца
Целодневна детска градина „Чайка” с. Старосел
1 група - 27 деца
СОУ „Христо Смирненски” гр. Хисаря
Училището е средищно за кв. Миромир, с. Старо Железаре, с. Ново
Железаре, с. Клояново, с. Дуванлий с. Житница, с. Паничери, с. Старосел,
с. Красново, с. Михилци, с. Красново, с. Ръжево Конаре.
І – VІІІ клас
Клас
Брой паралелки
Общ брой ученици
І
1
21
ІІ
2
31
ІІІ
2
30
ІV
1
25
V
1
19
VІ
1
16
VІІ
2
40
VІІІ
1
21
Общ брой паралелки – 11
Общ брой ученици – 201
Средна пълняемост на паралелка – 18
Целодневна организация на учебния процес – 5 групи:
І група: І клас – 21 ученици;
ІІ група: ІІ клас – 24 ученици;
ІІІ група: ІІІ клас – 29 ученици;
ІV група, /сборна А/ II и ІV клас – 21 ученици;
V група, /сборна Б/ V – VІ клас – 19 ученици.
Клас
ІХ
Х
ХІ

ІХ – ХІІ клас
Брой паралелки
2
2
2

Общ брой ученици
41
39
48

ХІІ

2

44

Паралелките ІХ – ХІІ клас са професионални съответно за всеки клас една
паралелка с професия „Хотелиер” – специалност „Организация и
управление на хотел” и една паралелка с професия „Готвач” – специалност
„Производство на кулинарни изделия и напитки”.
Общ брой паралелки – 8
Общ брой ученици – 172
Средна пълняемост на паралелка – 21,5
Общ брой ученици в СОУ „Христо Смирненски” – 373
В самостоятелна форма на обучение – 15 ученици.
Пътуващи ученици:
- от с. Старосел – 41,
- от с. Паничери - 9,
- от с. Красново – 2,
- от с. Калояново – 15,
- от с. Старо Железаре – 9,
- от с. Ново Железаре – 2,
- от с. Житница – 8,
- от с. Дуванлий – 3,
- от с. Дълго поле – 9,
- от с. Ръжево Конаре – 7
- от с. Михилци – 6,
Общ брой пътуващи ученици –136, от които 77 до 16 години.
ОУ „Климент Охридски”, кв. Веригово
Училището е средищно за кв. Веригово, с. Черничево, с. Паничери, с
Старо Железаре, с. Долна Махала и кв. Миромир.
Клас
Брой паралелки
Общ брой ученици
ПДГ
1
12
І
2
31
ІІ
1
9
ІІІ
1
15
ІV
1
24
V
1
25
VІ
1
19
VІІ
1
13
VІІІ
1
8
Общ брой паралелки – 9
Общ брой ученици – 144
Средна пълняемост на паралелка – 16
Целодневна организация на учебния процес – 4 групи:
І група: І клас – 27 ученици;

ІІ група, /сборна/ - ІІ и ІІІ клас – 25 ученици;
ІІІ група: ІV клас – 24 ученици;
ІV група: V – VІ клас – 25 ученици.
В самостоятелна форма на обучение – 2 ученици
Пътуващи ученици:
- от с. Черничево – 22, от които 5 деца в са в ПДГ;
- от с. Старо Железаре – 2, от които 1 в ПДГ;
- от с. Паничери – 1;
- от кв. Миромир – 11;
- от с. Долна Махала – 3.
Общ брой пътуващи ученици - 39.
ОУ „Васил Левски” гр. Хисаря , кв. Момина баня
Училището е средищно за кв. Момина баня и с. Михилци и кв. Миромир.
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
І
1
15
ІІ
1
14
ІІІ
1
11
ІV
1
16
V
1
7
VІ
1
15
VІІ
1
7
VІІІ
1
7
Общ брой паралелки – 8
Общ брой ученици – 92
Средна пълняемост на паралелка 11
Целодневна организация на учебния процес – 2 групи:
І група: І и ІІ клас – 29 ученици;
ІІ група: ІІІ – ІVклас – 27 ученици;
Пътуващи ученици:
- от с. Михилци - 8;
- от кв. Миромир – 2.
Общ брой пътуващи ученици -10.
ОУ „Христо Ботев” с. Паничери
Училището е средищно зас. Паничери с.Дуванлий, с. Клояново , с. Ново
Железаре, с. Старо Железаре, с. Старосел
Клас
І
ІІ
ІІІ

Брой паралелки
1
1
1

Брой ученици
4
13
3

ІV
1
10
V
1
12
VІ
1
11
VІІ
1
11
VІІІ
1
10
Общ брой паралелки – 8
Общ брой ученици – 74
Средна пълняемост на паралелка – 9
Целодневна организация на учебния процес – 2 групи:
І група: І – ІV клас – 26 ученици;
ІІ група: V – VІІІ клас – 28 ученици.
В самостоятелна форма на обучение – 47 ученици, заявления ще се
приемат до 11.09. 2015 год.
Пътуващи ученици:
- от с. Старосел – 16;
- от с. Старо Железаре – 14;
- от с. Ново Железаре – 3;
- от с. Калояново – 1;
- от с. Дуванлий – 4.
Общ брой пътуващи ученици - 38.
ОУ „Христо Ботев” с. Красново /защитено училище/
Училището е средищно за с. Красново, с. Беловица, с. Мало Крушево, с.
Кръстевич
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
ПДГ
1
24
І
1
11
ІІ
1
7
ІІІ
1
10
ІV
1
9
V
1
5
VІ
1
11
VІІ
1
12
VІІІ
1
12
Общ брой паралелки – 8
Общ брой ученици – 77
Средна пълняемост на паралелка – 9,6
Целодневна организация на учебния процес – 2 групи:
І група: І – ІV клас – 22 ученици;
ІІ група: V – VІІІ клас – 22 ученици;

В индивидуална форма на обучение – ученик;
В самостоятелна форма на обучение – 30 ученици, заявления ще се
приемат до 10.09. 2015 год..
Пътуващи ученици:
- от с. Кръстевич – 26, от тях 6 от ПДГ;
- от с. Беловица – 8, от тях 3 от ПДГ;
- от с. Мало Крушево – 8, от тях 1 в ПДГ;
Общ брой пътуващи ученици – 42, от тях 10 от ПДГ.
2 . Утвърждава паралелките под норматив и маломерни паралелки:
 СОУ „ Христо Смирненсики” гр. Хисаря – 4 паралелки:





II а клас – 15 ученици;
III а клас – 15 ученици;
III б клас 15 ученици;
VІ клас – 16 ученици.

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






І б клас – 15 ученици;
ІІ клас – 9 ученици;
III клас – 15 ученици;
VІІ клас – 13 ученици;
VІІІ клас – 8 ученици.

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








І клас – 15 ученици;
ІІ клас – 14 ученици;
III клас – 11 ученици;
V клас – 7 ученици;
VІ клас – 15 ученици;
VІІ клас – 7 ученици;
VІІІ клас – 7 ученици;

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





І клас – 4 ученици;
ІІ клас – 13 ученици;
ІІІ клас – 3 ученици;
ІV клас – 10 ученици;






V клас – 12 ученици;
VІ клас – 11 ученици;
VІІ клас – 11 ученици;
VІІІ клас – 10 ученици.

 ОУ „Христо Ботев” с. Красново – 8 паралелки /Защитено
училище/:
 І клас – 11 ученици;
 ІІ клас – 7 ученици;
 ІІІ клас – 10 ученици;
 ІV клас – 9 ученици;
 V клас – 5 ученици;
 VІ клас – 11 ученици;
 VІІ клас – 12 ученици;
 VІІІ клас – 12 ученици.
3. Дава съгласие за дофинансиране на основание чл. 11, ал. 6 от
Наредба № 7 за СОУ „ Христо Смирненсики” гр. Хисаря, ОУ „ Климент
Охридски” гр. Хисаря, ОУ „Васил Левски” гр. Хисаря, ОУ „Христо Ботев”
с. Красново.
4. Дава съгласие за дофинансиране на ОУ „Христо Ботев” с. Паничери
на основание чл. 11, ал. 3, т. 2 от Наредба № 7, съответно в размер на
6324 лв. до края на бюджетната 2015 година, /за времето от 15.09.2015 до
31.12.2015 год./ и 12648 лв. за времето от 01.01.2016 год. до 15.06.2016 год.
от бюджетна 2016 год. /общо за учебната 2015/2016 година – 18972 лева/.
МОТИВИ: По демографски причини от няколко години училищата
на общината започват да функционират маломерни паралелки, като поголяма част от учениците са от социално по-слаби семейства и с
дофинансирането на тези маломерни паралелки се гарантира правото на
достъп на учениците до образование. Съгласно разпоредбите на чл. 11, ал.
4 от Наредба № 7 на МОН размерът на допълнителните средства се
определя и осигурява по преценка на финансиращия орган, поради което
Общинския съвет намира настоящото решение за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 11
Присъствали – 12
- “против” – няма
Гласували – 12
- “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
№ 787
Взето с Протокол № 88 на заседание на Общински съвет
Хисаря, Пловдивска област състояло се на 08.09. 2015 год.

гр.

Относно: точка „Втора” - Доклад относно дейността на Общинско
предприятие „Общинско горско стопанство Хисаря” за задоволяване на
населението от община Хисаря с дърва за огрев - докладва инж. П. Ганева
– кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински
съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Приема информацията за дейността на Общинско предприятие
„Общинско горско стопанство Хисаря” за задоволяване на населението от
община Хисаря с дърва за огрев.
МОТИВИ: С оглед осъществяване на допълнителен контрол върху
дейността на предприятието и недопускане жителите на община Хисаря да
останат без дърва за огрев през есенно-зимния сезон, Общинския съвет
намира настоящото решение за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 9
Присъствали – 12
- “против” – няма
Гласували – 12
- “въздържали се” – 3
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено
Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО-

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 788
Взето с Протокол № 88 на заседание на Общински съвет
Хисаря, Пловдивска област състояло се на 08.09. 2015 год.

гр.

Относно: точка „Четвърта” - Докладна записка относно
актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за периода 2016 - 2018 г. докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от
Закона за публичните финанси и чл. 27, ал.2 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-3 от 3 юли 2015 г. на
Министерство на финансите Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Одобрява актуализираната 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-3 от 3
Юли 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-3 от 3 Юли 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 2016-2018г. на община Хисаря съгласно Приложение № 6б към
БЮ-3 от 3 Юли 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-3 от 3 Юли 2015
г. на Министерство на финансите;
МОТИВИ: В изпълнение на т. 2.2.3 от РМС 62/30.01.2015 г. и
спазвайки указанията даденси с БЮ-3 от 03 Юли 2015 г. на Министерство
на финансите за подготовката и представянето на актуализираните
бюджетните прогнози за периода 2016-2018 г., кметовете на общините
следва да разработят и представят в Министерство на финансите
актуализираните бюджетни прогнози за периода 2016 – 2018 г. в частта за
местните дейности и Общински съвет Хисаря намира решението за
целесъобразно.

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

- “за” – 11
- “против” – няма
- “въздържали се” – 1

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

Пено

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
№ 789
Взето с Протокол № 88 на заседание на Общински съвет
Хисаря, Пловдивска област състояло се на 08.09. 2015 год.

гр.

Относно: точка „Пета” - Докладна записка относно информация за
постъпилите жалби и сигнали в Общината и работата по тяхното решаване
- докладва Асен Сурчев – зам. кмет на община Хисаря.
След обсъждане с 9 гласа „за” и 3 „въздържали се” В. Макавеев, Г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински
съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Приема информацията за постъпилите жалби и сигнали в общинаа
Хисаря.
МОТИВИ: С оглед осъществяване на контрол върху работата на
общинската администрация и решаването на въпросите, поставени пред
нея, Общинския съвет намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 12
Гласували – 12

- “за” – 9
- “против” – няма
- “въздържали се” – 3

ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова

Пено

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
№ 790
Взето с Протокол № 88 на заседание на Общински съвет
Хисаря, Пловдивска област състояло се на 08.09. 2015 год.

гр.

Относно: точка „Шеста” - Докладна записка относно искане вх. №
94-00-П-240/13.08.2015г. от Пламен Стефанов Смилков, представляван от
пълномощник Велика Славчева Иванова, за прекратяване на съсобственост
в УПИ XIV-884, 887, квартал 24, по КРП на гр. Хисаря – археологически
резерват, по реда на чл. 36, ал. 1, точка 2 от ЗОС - докладва инж. П. Ганева
– кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Отлага обсъждането на докладната записка относно искане вх. № 9400-П-240/13.08.2015 г. от Пламен Стефанов Смилков, представляван от
пълномощник Велика Славчева Иванова, за прекратяване на съсобственост
в УПИ XIV-884, 887, квартал 24, по КРП на гр. Хисаря – археологически
резерват, по реда на чл. 36, ал. 1, точка 2 от ЗОС за доуточняване.
МОТИВИ: Поради необходимостта от доуточняване относно
претенциите на предявилите искането, Общински съвет Хисаря намира
решението за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 11
Присъствали – 12
- “против” – няма
Гласували – 12
- “въздържали се” – 1
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено
Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “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
№ 791
Взето с Протокол № 88 на заседание на Общински съвет
Хисаря, Пловдивска област състояло се на 08.09. 2015 год.

гр.

Относно: точка „Седма” - Докладна записка относно заявление вх.
№.26-00-416/4/ от 12.08.2015г от “ДИМИТРОВ 2014” ЕООД за допускане
на изработване на ПУП - План за застрояване в ПИ № 342056, землище
Старосел - 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, 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
селскостопанска сграда за

отглеждане на крави/, за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 342056,
землище с. Старосел
2. На основание чл. 124а, ал. 1, от ЗУТ, чл. 2, ал.1 , т. 2 във връзка с
чл. 7, ал. 1 и чл. 8 от Наредба № 19 от 25.10.2012 г за строителство в
земеделски земи без промяна на предназначението разрешава
изработването на проект за ПУП-ПЗ за ПИ № 342056, землище с.
Старосел за селскостопанска сграда за отглеждане на крави.

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

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

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

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

Пено

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
№ 792
Взето с Протокол № 88 на заседание на Общински съвет
Хисаря, Пловдивска област състояло се на 08.09. 2015 год.

гр.

Относно: точка „Осма” - Предложение относно вземане на решение
за одобряване на заключителен ликвидационен баланс, пояснителен
доклад на ликвидатора към баланса и вземане на решение за заличаване на
дружеството от Търговския регистър - докладва Й. Дамбулев – ликвидатор
на „Крепост|” ЕООД.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.
270 и чл. 273 от ТЗ и чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 25 от Наредба 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 :
1. Приема заключителен ликвидационен баланс на „КРЕПОСТ”
ЕООД в ликвидация към дата 31.08.2015 г.
2. Приема пояснителен доклад на ликвидатора към баланса и го
освобождава от отговорност за дейността му в това му качество.
3. Взема решение за заличаване на дружеството от Търговския
регистър, поради приключване на ликвидацията.
4. Задължава ликвидатора да предприеме действие по заличаване на
дружеството от Търговския регистър.
МОТИВИ: С оглед приключилата ликвидация на дружеството
предстоящо подаване на заявление за заличаването му от Търговския
регистър, Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно.

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

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

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

Пено

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
№ 793
Взето с Протокол № 88 на заседание на Общински съвет
Хисаря, Пловдивска област състояло се на 08.09. 2015 год.

гр.

Относно: точка „Девета” - Докладна записка относно заявление вх.
№ 26-00-754/01.09.2015 г. от “Диагонал Ди Вино” ЕООД, гр. Пловдив, за
издаване на разрешение за възлагане на управителя на “Диагонал Ди
Вино” ЕООД - Христо Атанасов Кацарски в качеството на заинтересовано
лице, от името на Община Хисаря и за собствена сметка да проведе
процедура за промяна предназначението на части от имоти публична
общинска собственост ПИ № 000125, № 00319 и № 000416, местност
“Банкови дъби” по КВС на с. Старо Железаре, Община Хисаря - докладва
инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от
ЗОС, във връзка с чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗОЗЗ, с поименно гласуване,
Общински съвет гр. Хисаря

Р Е Ш И :
1. Дава предварително съгласие за промяна предназначението на
част от общински поземлени имоти № ПИ № 000125 – полски път, №
00319 – полски път и № 000416 – пасище, мера за прокарване на пътна
връзка с промяна предназначението на същите.
2. Дава съгласие Христо Атанасов Кацарски, гр. Пловдив, бул.
“Хаджи Димитър” № 34, в качеството му на заинтересовано лице, от
името на Община Хисаря и за собствена сметка да извърши процедура
за промяна предназначението на части от имоти публична общинска
собственост ПИ № 000125, № 00319 и № 000416, местност “Банкови дъби”
по КВС на с. Старо Железаре, Община Хисаря.
МОТИВИ: Във връзка с изразеното намерение от управителя на
“Диагонал Ди Вино” ЕООД - Христо Ат. Кацарски, в качеството му на
заинтересовано лице за собствена сметка да извърши процедура за
промяна предназначението на частите от имотите, Общински съвет
намира решението за целесъобразно.

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

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

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

Пено

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
№ 794
Взето с Протокол № 88 на заседание на Общински съвет
Хисаря, Пловдивска област състояло се на 08.09. 2015 год.

гр.

Относно: точка „Десета” - Докладна записка относно вземане на
решение за Община Хисаря в качеството си на концедент по договор за
концесия от 2006 година с «АКВАРЕКС-1»-ЕООД да се присъедини като
кредитор по т.дело № 549/2015 година, образувано от «УНИКРЕДИТ
БУЛБАНК»-АД за откриване на производство по несъстоятелност срещу
«Акварекс-1»-ЕООД и възлагане на Кмет на община Хисаря правата по да
представлява концедента в производството по несътоятелност - докладва
инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 629, ал. 4 от
ТЗ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря

Р Е Ш И :
1. Общински съвет Хисаря, в качеството си на концедент по
договор за концесия от 17.10.2006 год. да предяви молба за
присъединяване като кредитор по търговско дело № 549/2015 по реда
на чл. 629, ал. 4 от ТЗ срещу концесионера “АКВАРЕКС-1”-ООД.
2. Упълномощава Кмета на Община Хисаря, да предприеме всички
необходими действия по депозиране на молбата пред Пловдивски
Окръжен съд по т.д. 549/2015 година до 29.09.2015 година, когато е датата
на първото заседание по делото, както и да извършва всички необходими
действия по отправяне на предупреждение до концесионера, да заплати на
община Хисаря сумата от 134 735 лева по изпълниктелен лист от
05.02.2014 г. по описа нса Пловдивдси окръженс съд, ХVІ състав и
104 873,07 лвева дължими по договора за концесия и извърши всички
необходими действия по неговото прекратяване и да изпълни действията
по изземване предмета на концесията по реда на чл. 78 от ЗК.
МОТИВИ: С оглед защита интересите на община Хисаря като
кредитор в производството по несъстоятелност, Общинския съвет намира
решението за целесъобразно.

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

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

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

Пено

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
№ 795
Взето с Протокол № 88 на заседание на Общински съвет
Хисаря, Пловдивска област състояло се на 08.09. 2015 год.

гр.

Относно: точка „Единадесета” - Докладна записка относно писмо
вх. № 74-00-46/10.07.2015г. на директора на Център за спешна медицинска
помощ гр. Пловдив, за учредяване на право на строеж в общински терен 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 :

1. Дава предварително съгласие за учредяване на безсрочно и
безвъзмездно право на строеж за филиал на спешна медицинска помощ в
УПИ II-1002, кв.29 по КРП на гр. Хисаря – археологичиски резерват с
кандидатстване на Център за спешна медицинска помощ гр. Пловдив.
2. При одобряване на проекта да бъдат извършени съответните
процедури по учредяване право на строеж на Център за спешна
медицинска помощ гр. Пловдив в посочения имот.

МОТИВИ: С оглед гарантиране на местната общност на бърз достъп
до медицинска помощ при спешни случаи, Общинския съвет намира
настоящото решение за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 12
Присъствали – 12
- “против” – няма
Гласували – 12
- “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
№ 796
Взето с Протокол № 88 на заседание на Общински съвет
Хисаря, Пловдивска област състояло се на 08.09. 2015 год.

гр.

Относно: точка „Дванадесета” - Докладна записка относно
отпускане на еднократни парични помощи на социално слаби граждани от
бюджета на община Хисаря - докладва инж. П. Ганева – кмет на община
Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 500 (петстотин)
лв. на Радка Атанасова Атанасова, с. Кръстевич, общ. Хисаря за

закупуване на количка за деца с увреждания Рейсър-размер2 за сина й,
който е със заболяване Спастична церебрална парализа.
2. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 400
(четиристотин) лв. на Пена Лалева Малкиматева, гр. Хисаря, бул. «Хр.
Ботев» № 31. Г-жа Малкиматева е с онкологично заболяване. Претърпяла е
няколко операции. пПредстои й нова, за която трябва да заплати 2000 лв. В
момента е с влошено здравословно състояние, ниски доходи и не може да
покрие разходите за лечение. Вдовица е.
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 – 12
Гласували – 12

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

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

Пено

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
№ 797
Взето с Протокол № 89 на извънредното заседание на Общински
съвет гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 16.09. 2015 год.
Относно: точка „Първа” – Предложение относно избиране на
временно изпълняващи длъжността кмет на община Хисаря и кметове на
кметства в с. Черничево, с. Старо Железаре, с. Паничери, с. Старосел, с.
Красново, с. Кръстевич и с. Беловица – докладва П. Бойновски –
председател на ОбС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 , чл. 42, ал. 4 и ал. 6 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 46, ал. 2 от ЗНА, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Избира г-н Асен Раданов Сурчев, ЕГН – 6410046025, заемащ
длъжността заместник-кмет на община Хисаря, за временно изпълняващ

длъжността кмет на Община Хисаря. Избраният за временно изпълняващ
длъжността кмет на община Хисаря да встъпи в длъжност на 17.10 2015 г.
и да упражнява възложените му правомощия до полагането на клетва от
новоизбрания кмет на община Хисаря. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от
ЗМСМА, определя основно месечно възнаграждение на временно
изпълняващ длъжността кмет на община, съгласно Решение №
470/18.02.2014 г. на ОбС Хисаря.
2. Избира временно изпълняващи длъжността кметове на кметства на
следните населени места в общината:
 Г-жа Диана Александрова Миладинова, ЕГН 6207313978, на
длъжност специалист ГРАО в кметство с. Черничево, за временно
изпълняващ длъжността кмет на кметство Черничево;
 Г-жа Тотка Маркова Делчева, ЕГН 6007184390, на длъжност
специалист ГРАО в кметство с. Старо Железаре, за временно изпълняващ
длъжността кмет на кметство Старо Железаре;
 Г-жа Веска Грозева Пашкулова, ЕГН 6301174415, на длъжност
старши специалист ГРАО в кметство с. Паничери, за временно изпълняващ
длъжността кмет на кметство Паничери;
 Г-жа Ненка Ненчева Тепеджийска, ЕГН 6110074392, на
длъжност старши специалист ГРАО в кметство с. Старосел, за временно
изпълняващ длъжността кмет на кметство Старосел;
 Г-жа Петя Неделчева Бакова, ЕГН 6912044713, на длъжност
старши специалист ГРАО в кметство с. Красново, за временно изпълняващ
длъжността кмет на кметство Красново;
 Г-жа Капка Игнатова Ганчева, ЕГН 6107173996, на длъжност
специалист ГРАО в кметство с. Кръстевич, за временно изпълняващ
длъжността кмет на кметство Кръстевич;
 Г-жа Нонка Ненчова Никитова, ЕГН 6303137299, на длъжност
специалист ГРАО в кметство с. Беловица, за временно изпълняващ
длъжността кмет на кметство Беловица.
3. Избраните за временно изпълняващи длъжността кметове на
кметства посочени в т. 2-ра, да встъпят в длъжностите си след регистрация
на настоящите кметове в ОИК и получаване на писмени потвърждения от
нея и да упражняват тези правомощия до полагането на клетва от
новоизбраните кметове на кметства. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от
ЗМСМА, определя размери на основни месечни възнаграждения на
временно изпълняващите длъжността кметове на кметства, с. Черничево, с.
Старо Железаре, с. Паничери, с. Старосел, с. Красново, с. Кръстевич и с.
Беловица, съгласно Решение № 471/18.02.2014 г. на ОбС Хисаря.
4. С размера на средствата, необходими за изплащане на
неизползвания платен годишен отпуск на Кмета на Общината и кметовете
на кметства при необходимост бюджета да се актуализира след
начисляване на фактическите разходи.

МОТИВИ: Относно спазване изискванията на чл. 42, ал. 4 и ал. 6
ЗМСМА, Решение № 1632-МИ/31.08.2015 г. на ЦИК, Общински съвет
Хисаря намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 16
Присъствали – 16
- “против” – няма
Гласували – 16
- “въздържали се” – няма
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Нели Кацарска
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

Пено

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
№ 798
Взето с Протокол № 89 на извънредното заседание на Общински
съвет гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 16.09. 2015 год.

Относно: точка „Втора” - Доклад относно утвърждаване годишния
план за ползване на дървесина на ОП „Общинско горско стопанство
Хисаря” за 2015 г. и приемане на Ценоразпис за цените на продажба на
дървесина съгласно чл. 71, ал. 1 от Наредбата за УРВИДГТДОСПДНГП докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Утвърждава годишният план за ползване на дървесина за 2015 г.
на ОП ОГС Хисаря, съгласно Приложение № 1 и направеното допълнение
да се включат допълнително 300 пл. куб. м. дърва за огрев за добиване по
такса на корен за с. Кръстевич от дървесен вид дъб.
2. Приема Ценоразпис за цените на продажба на дървесина съгласно
чл.71, ал. 1 от Наредбата за УРВИДГТДОСПДНГП, съгласно Приложение
№ 2 и направеното допълнение да се включат допълнително 300 пл. куб. м.
дърва за огрев за добиване по такса на корен за с. Кръстевич от дървесен
вид дъб на цена 20 лв. без ДДС, съгласно чл. 71, ал. 2, т. 1, буква”б” от
НАРЕДБА № 4 от 15.02.2012 г. за условията и реда за регистрация на
горски разсадници, както и за производство на фиданки в горските
разсадници - държавна собственост.
МОТИВИ: С оглед изпълнеието на дейностите в горските
територии, собственост на община Хисаря, 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/
Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

Пено

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
№ 799
Взето с Протокол № 89 на извънредното заседание на Общински
съвет гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 16.09. 2015 год.

Относно: точка „Трета” - Докладна записка относно искане вх. №
94-00-П-240/13.08.2015г. от Пламен Стефанов Смилков, представляван от
пълномощник Велика Славчева Иванова, за прекратяване на съсобственост
в УПИ XIV-884, 887, квартал 24, по КРП на гр. Хисаря – археологически
резерват, по реда на чл. 36, ал. 1, точка 2 от ЗОС - докладва инж. П. Ганева
– кмет на община Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка чл. 41,
ал. 2 от ЗОС, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
Не дава съгласие за прекратяване на съсобствеността в УПИ XIV884, 887, квартал 24, по КРП на гр. Хисаря – археологически резерват, по
реда на чл. 36, ал. 1 т. 2 от ЗОС - продажба на общинската част в размер на
322.00 кв.м. на предложената от съсобственика цена от 4 000.00 /четири
хиляди/ лева, съгласно искане вх. № 94-00-П-240/13.08.2015г. от Пламен
Стефанов Смилков, представляван от пълномощник Велика Славчева
Иванова.

МОТИВИ: Предложената цена е по ниска и от минимално
определената в ЗОС, поради което Общинския съвет намира решението за
целесъобразно.

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

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

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

Пено

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
№ 800
Взето с Протокол № 89 на извънредното заседание на Общински
съвет гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 16.09. 2015 год.
Относно: точка „Четвърта” - Докладна записка относно издаване
на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – 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. 52, ал. 1, т. 3, буква “б“ от Закона за водите, Общински съвет гр.
Хисаря
Р Е Ш И :

Да бъде издадено разрешително за ползване на повърхностен воден
обект – язовир ,,Момина баня’’, имот № 000105 в землището на гр. Хисаря
с ЕККАТЕ 77270 – публична общинска собственост ( по чл. 46, ал. 1 на ЗВ
) на ЕТ “Димитър Коков – Запрянка Кокова”, с. Строево, обл. Пловдив,
ул. ,,Комсомолска’’ № 21 Б, ЕИК 202139029, за цел на ползване –
рибовъдство.
МОТИВИ: Настоящото решение е прието в изпълнение на
разпоредбите на Закона за водите за издаване на разрешения за
водовземане от водни обекти, които са общинска собственост.
Общ брой общински съветници – 17
- “за” – 16
Присъствали – 16
- “против” – няма
Гласували – 16
- “въздържали се” – няма
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Нели Кацарска
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
Бойновски
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Нено Жутев/

Пено

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
№ 801
Взето срещу подпис с Протокол № 90 на 18.09. 2015 год. от
Общински съвет гр. Хисаря, Пловдивска област

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно заявление вх. №
26-00-819 от16.09.2015г. от Николай Петров Танчев за издаване на
разрешение за допускане на изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за
разширение на площадка на съществуващ бетонов възел в УПИ № 146008І, бетонов възел с част от ПИ № 146016, местност „Йонкова чешма – 02”,
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 ,чл. 124а,
ал. 1, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 34, ал. 4 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинска администрация,
Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. На основание член 124б, ал.1 от ЗУТ одобрява задание за
проектиране на изменение на ПУП-ПРЗ за разширение на площадка на
съществуващ бетонов възел в УПИ № 146008-І, бетонов възел с част от ПИ
№ 146016, местност “Йонкова чешма – 02”, землище гр. Хисаря
2. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за разширение на площадка
на съществуващ бетонов възел в УПИ № 146008-І, бетонов възел с част от
ПИ № 146016, местност “Йонкова чешма – 02”, землище гр. Хисаря на
основание член 124а, ал. 1 от ЗУТ във връзка с член 67а, ал.1 от ППЗОЗЗ.

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

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

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Нели Кацарска
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//

