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
№ 802
Взето срещу подпис с Протокол № 91 на 29.09. 2015 год. от
Общински съвет гр. Хисаря, Пловдивска област

Относно: Докладна записка относно поемане на краткосрочен дълг –
временен безлихвен заем - докладва Асен Сурчев – зам. кмет на община
Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съветХисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска
администрация и във връзка с чл. 5 от Закона за общинския дълг,
Общински съвет гр. Хисаря
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие Община Хисаря да поеме краткосрочен дълг, чрез
безлихвен заем от набирателната сметка на община Хисаря за разплащане
на допустими разходи по проекти, при следните основни параметри:
 Максимален размер на дълга – 131 000 лв. /сто тридесет и
една хиляди лева/
 Валута на дълга - лева
 Вид на дълга – краткосрочен
 Условия на погасяване:
- Срок на погасяване – до 6 месеца от датата на усвояване

 Максимален лихвен процент – безлихвен
 Начин на обезпечение на кредита – вземанията на Община
Хисаря по Договор за безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/
№ М-13-22-69/01.08.2014г.

МОТИВИ: Във връзка с възникналата необходимост за разплащане
на финансирани със средства от Европейски съюз, Общински съвет намира
решението за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Подписали – 10
Гласували – 10

- “за” – 10
- “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/

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
№ 803
Взето срещу подпис с Протокол № 92 на 05.10. 2015 год. от
Общински съвет гр. Хисаря, Пловдивска област

Относно: „Първа” - Докладна записка относно връщане за ново
обсъждане и съобразяване със законовите изисквания ра Решение № 793,
взето с Протокол № 88 от 08.09.2015 год. - докладва Асен Сурчев – за
кмет на община Хисаря, съгласно Заповед № РД-05-646/17.1.09.2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от
ЗОС, чл. 25, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 25, ал. 5 от ЗОЗЗ, писмо изх. №
АК-01-205(1)/23.09.2015 г. на Областен управител на област Пловдив 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. Отменя свое Решение взето с Протокол № 88 от 08.09.2015 год.
2. Дава предварително съгласие за промяна предназначението на
части от имоти общинска собственост с № ПИ № 000125 – полски път, №
00319 – полски път и № 000416 – пасище, мера местността „Банкови Дъби”
по КВС на с. Старо Железаре, ЕКАТТЕ: 68967, община Хисаря, обл.
Пловдив за прокарване на пътна връзка.
3. Определя срок на валидност на предварителното съгласие по т. 2 –
две години, считано от влизане в сила на настоящото решение.

4. Дава съгласие на заинтересованото лице „Диагонал Ди Вино”
ЕООД да започне процедура от името на Община Хисаря и за собствена
сметка на дружеството по 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,
след влизане в сила на настоящото решение..
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
Подписали – 14
Гласували – 14

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

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/

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
№ 804
Взето срещу подпис с Протокол № 92 на 05.10. 2015 год. от
Общински съвет гр. Хисаря, Пловдивска област

Относно: „Втора” - Докладна записка относно заявление вх. № 9100-202/27.08.2015г. от ЕТ „ВАТА – Валентин Недев, Лазар Йорданов
Ангелов и Апостол Ставрев Боев за произнасяне по допускане, проучване
и проектиране на ПУП-ПРЗ на УПИ № ХІ-555, кв.5 по плана на гр. Хисаря,
на основание член 124а от ЗУТ - докладва Асен Сурчев – за кмет на
община Хисаря, съгласно Заповед № РД-05-646/17.1.09.2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, 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 във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ
одобрява скица – предложение за изработването ПУП-ПРЗ на УПИ №
ХІ-555, кв.5 по плана на гр. Хисаря за УПИ № ХІ-659,производствена
дейност и общ. обслужване.
2. На основание член 124а, ал. 1, изречение второ от ЗУТ
разрешава на ЕТ „ВАТА –Валентин Недев, Лазар Йорданов Ангелов и
Апостол Ставрев Боев да изработи ПУП -ПРЗ за УПИ № ХІ-555, кв.5 по
плана на гр. Хисаря за УПИ № ХІ-659, производствена дейност и общ.

обслужване с показатели на застрояване, както следва: П застр – 40%, П
озел. – 40% и Кинт -1.00 и зона Пп, на основание чл. 124а от ЗУТ.
МОТИВИ: Във връзка с възникналата необходимост за разплащане
на финансирани със средства от Европейски съюз, Общински съвет намира
решението за целесъобразно.

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

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

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/

