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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ
КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 08.11.2019 г. ДО 23.06.2020 г.
На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.17, ал.1, т.16 от Правилника за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, представям на Вашето внимание отчет за дейността на съвета и
неговите комисии. Отчетът обхваща периода от 08.11.2019 г. до 23.06.2020 г. и
съдържа следната информация:
− Проведени заседания на Постоянни и временни комисии
− Проведени заседания на Общински съвет Хисаря
− Приети решения
І. ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ
Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, преди всяко
заседание на Общинския съвет Постоянните комисии разглеждат внесените
докладни с проектите за решения, предварително разпределени от председателя на
Общинския съвет. Всички постъпили материали се обсъждат отговорно и
задълбочено. Когато е необходима допълнителна информация, представителите на
Общинска администрация участват в изясняването на въпросите, които възникват по
време на заседанията на комисиите. Видно от изнесената по-долу статистика нямаше
провалени заседания на комисиите поради липса на кворум.
ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
− Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси,
конфликт на интереси проведе 8 заседания.

антикорупция и

№
по ред
заседание

Дата на
проведеното
заседание

присъствие

Отсъстващи членове

1
2
3
4
5
6
7
8

04.12.2019г.
23.12.2019г.
21.01.2020г.
05.02.2020г.
18.02.2020г.
21.04.2020г.
19.05.2020г.
23.06.2020г.

5
5
5
4
5
5
5
5

Пенчо Шапков
-

− Постоянна комисия по устройство на територията,
благоустрояване и околна среда проведе 7 заседания.

инфраструктура,

№
по ред
заседание

Дата на
проведеното
заседание

присъствие

Отсъстващи членове

1
2
3
4
5
6
7

23.12.2019г.
21.01.2020г.
05.02.2020г.
18.02.2020г.
21.04.2020г.
19.05.2020г.
23.06.2020г.

5
5
5
5
5
5
5

-

− Постоянна комисия по образование, култура, вероизповедания, спорт,
туризъм, здравеопазване, младежка и социална политика проведе 7 заседания.
№
по ред
заседание

Дата на
проведеното
заседание

присъствие

Отсъстващи членове

1
2
3
4

20.01.2020г.
05.02.2020г.
18.02.2020г.
11.03.2020г.

4
5
4
5

5

21.04.2020г.

3

6

19.05.2020г.

4

7

23.06.2020г.

5

Мария Мустакова
Мария Мустакова
Мариана
Александрова
Мариана
Александрова
-

− Административна комисия проведе 5 заседания.
№
по ред
заседание

Дата на
проведеното
заседание

присъствие

Отсъстващи
членове

1
2
3
4
5

05.02.2020г.
18.02.2020г.
20.04.2020г.
19.05.2020г.
23.06.2020г.

4
5
5
5
5

Пенчо Шапков
-

− Временна комисия за Приемане на Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет – Хисаря, неговите комисии, взаимодействието му Общинска
администрация – 5 членна, проведено 1 заседание на 05.02.2020 г.
ІІ. ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХИСАРЯ
От м. Ноември 2019 година до момента Общински съвет Хисаря проведе 11
заседания, на които разгледа и обсъди общо 163 материала, разпределени по
вносители, както следва:
- Кмет на община Хисаря– 118 бр.
- Зам. кмет на община Хисаря – 7 бр.
- Председател на Общински съвет Хисаря– 24 бр.

бр.

-

Общински съветници – 4 бр.
Секретар на община Хисаря – 6 бр.
Ангелина Пашова – Директор ДСП Хисаря – 1 бр.
Нели Симеонова – Управител на „Медицински център – I – Хисар“ ЕООД – 1

Приети са общо 162 решения, разпределени по заседания, както следва:
№
по ред заседание

1-во редовно
2-ро редовно
1-во извънредно
3-то редовно
4-то редовно
2-ро извънредно
5-то редовно
3-то извънредно
6-то редовно
7-мо редовно
8-мо редовно

Дата на проведеното
заседание

08.11.2019г.
19.11.2019г.
10.12.2019г.
23.12.2019г.
21.01.2020г.
05.02.2020г.
18.02.2020г.
11.03.2020г.
21.04.2020г.
19.05.2020г.
23.06.2020г.

кворум

Брой точки,
включени в
дневния ред без
т. Питания

Брой взети
решения

17
17
16
17
17
17
17
17
16
16
17

2
14
4
19
14
7
22
11
26
20
24

2
14
3
19
14
7
22
11
26
20
24

Видно от горната таблица, за периода на отчета няма провалени заседания
поради липса на кворум. Отсъствията на общински съветници от заседанията на
Общински съвет са по здравословни причини.
ІІІ. ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ
В резултат на правомощията, които Общинският съвет има са приети решения в
следните категории:
− Приемане на отчети и информации
− Приемане или актуализиране на нормативни актове
− Управление и разпореждане с общинския бюджет и финанси
− Управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост
− Промяна на устройствения план
− Кандидатстване по проекти и програми
− Приемане на програми и планове
ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТИ И ИНФОРМАЦИИ
Общински съвет Хисаря разгледа и обсъди всички отчети и информации,
заложени до месец Юни в Плана за работата на ОбС за първото полугодие на 2020г.
- Решение № 24 по Протокол №4/23.12.2019 г. - Отчет за разходваните
средства за командировки на Кмета на Община Хисаря за третото тримесечие на
2019 г. (от 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г.).
- Решение №42 по Протокол №5/21.01.2020 г. - Отчет за изпълнение на
програмата на община Хисаря в областта на спорта за 2019 г.
- Решение №43 по Протокол №5/21.01.2020 г. - Отчет за изпълнение на
Културна програма на община Хисаря за 2019 г.
- Решение №44 по Протокол №5/21.01.2020 г. - Отчет за работата на
Общинската комисия по безопасност на движението през 2019 г.

- Решение №56 по Протокол №6/05.02.2020 г. - Отчет на разходваните
средства за командировки на Кмета на община Хисаря за четвъртото тримесечие на
2019 г. /от 01.10.2019 г. до 31.12.2019 г./
- Решение №64 по Протокол №7/18.02.2020 г. - Отчет за работата на комисията
за предотвратяване на противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните за 2019 г.
- Решение №67 по Протокол №7/18.02.2020 г. - Отчет на събраните приходи и
извършените разходи за развитието на туризма на територията на община Хисаря за
2019 г.
- Решение №94 по Протокол №9/21.04.2020 г. – Общински съвет Хисаря прие
отчет за дейността по развитието на социалните услуги в община Хисаря през 2019г.
- Решение №103 по Протокол №9/21.04.2020 г. – Общински съвет Хисаря прие
отчета за изпълнението на Спортен календар /СК/ на община Хисаря за I-во
тримесечие на 2020 г.
- Решение №104 по Протокол №9/21.04.2020 г. - Общински съвет Хисаря прие
Отчета за изпълнението на Календар на културните събития на община Хисаря за Iво тримесечие на 2020 г.
- Решение №108 по Протокол №9/21.04.2020 г. – Общински съвет Хисаря прие
Отчета за разходваните средства за командировки на Кмета на Община Хисаря за
първото тримесечие на 2020 г. (от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.).
- Решение №112 по Протокол №9/21.04.2020 г. Общински съвет Хисаря прие
Информацията за състоянието, дейност и мерки на РС ПБЗН – гр. Хисаря във връзка
с предстоящия летен пожароопасен период – 2020 г.
- Решение №113 по Протокол №9/21.04.2020 г. Общински съвет Хисаря прие
Отчет-анализ за дейността на РУ на МВР Хисаря, касаещ предотвратяване и
разкриване на престъпления на територията на община Хисаря през 2019 г.
- Решение №114 по Протокол №9/21.04.2020 г. Общински съвет Хисаря прие
Отчета за състоянието на парковете в общината, поддържане, опазване на тревната
и дървесна растителност.
- Решение №123 по Протокол №10/19.05.2020 г. Общински съвет Хисаря прие
Отчета за изпълнение на Годишния план на дейностите за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Хисаря през 2019-та година.
- Решение №128 по Протокол №10/19.05.2020 г. Общински съвет Хисаря прие
информацията за готовността на община Хисаря за летния сезон
- Решение №141 по Протокол №11/23.06.2020 г. Общински съвет Хисаря прие
Информацията за постъпилите жалби и сигнали в Община Хисаря и работата по
тяхното решаване.
- Решение №143 по Протокол №11/23.06.2020 г. Общински съвет Хисаря прие
докладна записката относно: Заявление от Венета Антонова Терзиева с Вх. № 94-00В-130/08.06.2020 год. за информация,
- Решение №152 по Протокол №11/23.06.2020 г. Общински съвет Хисаря прие
Информация за реализацията на проектите по Европейски програми.
- Решение №154 по Протокол №11/23.06.2020 г. – Общински съвет Хисаря прие
Отчет за дейността на „Медицински център I – Хисар“ ЕООД за 2019 год.
ПРИЕМАНЕ ИЛИ АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
По Протокол №3/10.12.2019 г.
- Решение №19 - Утвърждаване на вътрешни правила за работа на комисията
по §2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ към Общински съвет – Хисаря във връзка със

съхраняването и унищожаването на декларациите и обработването на данните от
тях, както и воденето на регистъра на декларациите и организацията и реда за
проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси.
По Протокол №4/23.12.2019 г.
− Решение № 21 - Приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на община
Хисаря, приета с Решение № 573/20.01.2011г. изменена и допълнена с Решение №
17/13.12.2011г., Решение № 434/17.12.2013г. и Решение № 629/23.12.2014г.,
Решение № 175/13.09.2016 г., Решение № 688/28.12.2018 г., Решение №
689/28.12.2018г. и Решение № 709/29.01.2019 г.
− Решение № 22 - За изменение и допълнение на Наредба за изменение на
Наредбата за определянето и администратирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Хисаря приета с Решение № 574/20.01.2011 г. и
последно изм. и доп. с Решение 668/18.12.2018 г. и приемане на План - сметка за
приходите и разходите от/за Такса битови отпадъци през 2020 година за Община
Хисаря.
По Протокол№ 6/05.02.2020 г.
-Решение № 54 - Отмяна на подточка III от т.1 от Решение № 22, взето с Протокол
№ 4 от заседание на Общински съвет - Хисаря, проведено на 23.12.2019 г.
По Протокол №7/18.02.2020 г.
- Решение №60 - Приемане на Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет - Хисаря, неговите комисии, взаимодействието му с общинска
администрация.
- Решение №65 - Утвърждаване на Правилник за структурата и дейността на
Общинско предприятие ЧОСР към Община Хисаря и окончателните параметри на
предприятието
По Протокол №8/11.03.2020 г.
− Решение №82 – Приемане на Наредба за изменение на НАРЕДБА за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Хисаря.
− Решение №83 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба
за определяне размера на местните данъци на територията на община Хисаря.
По Протокол №10/19.05.2020 г.
- Решение №121 - Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба
за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване
сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на
територията на община Хисаря, приета с Решение № 300, взето с Протокол № 32 от
19.03.2013 год. на Общински съвет Хисаря.
- Решение №122 - Приемане на тарифа за таксите за водовземане от минерална
вода от находище на минерална вода „Красново”- № 37, село Красново, община
Хисаря, област Пловдив.
По Протокол №11/23.06.2020 г.
- Решение №140 - Приемане на Наредба за управление на отпадъците на
община Хисаря.
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
За разглеждане от Общински съвет са постъпили общо 27 материала, свързани с
управлението и разпореждането с общинския бюджет, включително заложените в

Плана за работа на ОбС Хисаря през 2020 година отчети и информации. Водещите
приети решения в това направление са:
По Протокол №2/19.11.2019г.
− Решение №7 - Определяне на основни месечни работни заплати на кметовете
на населените места от община Хисаря, считано от 08.11.2019 г.
− Решение №9 - Издаване на запис на заповед от Община Хисаря в полза на
Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски
фондове, международни програми и проекти”, определена за Управляващ орган на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. обезпечаващ
авансово плащане по административен договор № BG05M9OP001-2.040-0128-C01.
− Решение №10 - Издаване на запис на заповед от Кмета на община Хисаря в
полза на разплащателна агенция на фонд „Земеделие“ /РА ДФЗ/, съгласно договор
16/07/0/00616.
− Решение №11 - Издаване на запис на заповед от Кмета на община Хисаря в
полза на разплащателна агенция на фонд „Земеделие“ /РА ДФЗ/, съгласно договор
168078280800418.
− Решение №13 - Актуализация на инвестиционната програма на община Хисаря
за 2019 год.
По Протокол №4/23.12.2019 г.
− Решение №23 - Отпускане на безлихвен заем за изпълнение на дейности по
мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от
общностите местно развитие“ от Сдружение „МИГ Хисаря“.
− Решение №25 - Изплащане на допълнително възнаграждение на кметовете на
населени места и персонала от бюджетните дейности на общината.
− Решение №26 - Актуализирано разпределение на промените по бюджета на
Община Хисаря и второстепенните разпоредители към 30.09.2019 г.
− Решение №27 - Актуализация на Бюджет 2019 г., Инвестиционната програма
2019 г. и Разчета на сметките за СЕС за 2019 г. на Община Хисаря.
− Решение №28 - Временен безлихвен заем от бюджета за разплащания по
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.
По Протокол № 5/21.01.2020 г.
− Решение №45 - Отпускане на безлихвен заем от бюджета на община Хисаря
на СНЦ „Местна инициативна група Хисаря“ за изпълнение на дейностите по
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от
общностите местно развитие“.
− Решение №50 - Отпускане на еднократни парични помощи на социално слаби
граждани от бюджета на община Хисаря.
По Протокол № 6/05.02.2020 г.
− Решение №55 - Приемане бюджета на община Хисаря за 2020 г.
По Протокол №7/18.02.2020 г.
- Решение №66 - отмяна на т.19.1 и т.19.2 от Решение № 55, взето с Протокол
№ 6 от 05.02.2020 год. от заседание на Общински съвет - Хисаря, проведено на
05.02.2020 год.
− Решение №70 - Актуализация на инвестиционната програма на община Хисаря
за 2020 г.
- Решение №76 - Временен безлихвен заем от бюджета за разплащания по
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.
− Решение №78 - Определяне основните месечни заплати на кметовете на
населените места от община Хисаря, считано от 01.01.2020 г.

− Решение №80 - Отпускане на еднократни парични помощи на социално слаби
граждани от бюджета на община Хисаря.
По Протокол №8/11.03.2020 г.
− Решение №88 - Актуализирано разпределение на промените по бюджета на
Община Хисаря и второстепенните разпоредители към 31.12.2019 г.
− Решение №89 - Издаване на запис на заповед от Община Хисаря в полза на
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане за
изпълнение на дейности по мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на
стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от Сдружение „МИГ Хисаря“.
По Протокол №9/21.04.2020 г.
- Решение №102 - Отпускане на еднократни парични помощи на социално слаби
граждани от бюджета на община Хисаря.
− Решение №109 - Актуализация на списъка с пътуващи служители.
− Решение №110 - Актуализирано разпределение на промените по бюджета на
Община Хисаря и второстепенните разпоредители към 31.03.2020 г.
− Решение №115 - Актуализация на инвестиционната програма на община
Хисаря за 2020 г.
По Протокол №10/19.05.2020 г.
− Решение №120 - Актуализация на инвестиционната програма за 2020 г. на
Община Хисаря.
− Решение № 129 - Актуализация на Бюджет 2020 г. на Община Хисаря.
По Протокол №11/23.06.2020 г.
- Решение №151 - Актуализация на инвестиционната програма на Община
Хисаря за 2020 г.
- Решение №161 – Общински съвет Хисаря дава съгласие за удължаване на
срока за възстановяване на предоставения безлихвен заем от Община Хисаря на
Сдружение „МИГ Хисаря“ до 22.07.2020 год.

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Във връзка с придобиването, управлението и разпореждането с общинската
собственост, Общински съвет Хисаря разгледа и обсъди общо 22 материала.
В това направление от м. Ноември 2019 г. до края на м.Юни, Общински съвет
Хисаря прие следните решения:
По Протокол № 4/23.12.2019 г.
- Решение №29 - Отдаване под наем на маломерни имоти от общинския
поземлен фонд за стопанската 2019/2020г.
- Решение №35 - Даване на съгласие за придобиване на собственост чрез
покупко-продажба на имот № 048113, нтп – лозе, площ 2.064 дка. землище
с. Старо Железаре, собственост на „Аржил” АД.
- Със свое Решение №36 – Даване на съгласие за дарение на имот №
048113, нтп – лозе, площ 2.064 дка. землище с. Старо Железаре;
По Протокол № 5/21.01.2020 г.
- Решение №41 - Приемане на Годишна програма на община Хисаря за
управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.
- Решение №48 - Отдаване под наем на маломерни имоти от общинския
поземлен фонд за стопанската 2019/2020 г.

По Протокол №6/05.02.2020 г.
- Решение №53 - Закриване на баня „Банче“ кв. Миромир, гр. Хисаря
- Решение №57 - Приемане и утвърждаване начална тръжна цена за
продажба на. ПИ -5268 по КРП на гр. Хисаря, кв. Веригово, ПИ-5270 по
КРП на гр. Хисаря, кв. Веригово.
- Решение №58 - Приемане и утвърждаване начална тръжна цена за
продажба на. УПИ V-2514. кв.27 по КРП на гр. Хисаря, кв. Веригово. УПИ
VI-2514. кв. 27 по КРП на гр. Хисаря, кв. Веригово.
- Решение №59 – Разделя (делба) поземлен имот № 68967.48.319, с начин
на трайно ползване – за селскостопански, горски ведомсвен път;
По Протокол №7/18.02.2020 г.
- Решение №62 - Състояние на общинската собственост. Списък на обектите
общинска собственост – публична и частна в общината. Дружества и
консорциуми с общинско участие.
- Решение №63 - Общински гори – състояние, стопанисване, опазване и
експлоатация.
- Решение №72 - Приемане и утвърждаване на: Списъци на имотите с нтппасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване, наемна цена за
декар на пасища, мери и ливади за стопанската 2020/2021 година, Годишен
план за паша, правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите на
територията на община Хисаря.
- Решение №73 - Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за
управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 г.
По Протокол №8/11.03.2020 г.
- Решение №92 - Регламентира управлението, стопанисването, ползването
на активи общинска собственост и трудовите правоотношения в ОП ЧОСР
Хисаря;
По Протокол №9/21.04.2020 г.
- Решение №95 - Състояние на микроязовирите общинска собственост по
отношение на тяхната безопасност при обилни валежи.
- Решение №96 – Дава съгласие за Сключване на договор за наем с
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД,
ЕИК 130460283 по реда на Закона за
електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура / ЗЕСМФИ/;
- Решение №97 – Общински съвет Хисаря не прие предложението на Гергана
Чорбова направено с нейно заявление вх. № 94-00-Г-61/28.02.2020 г. за
наемане на общинската баня в Красновски бани.
- Решение №106 - Разделя (делба) поземлен имот № 77270.1.268, с начин на
трайно ползване – друга изоставена орна земя;
По Протокол №10/19.05.2020 г.
- Решение №126 и Решение №136 - Актуализация на Годишната програма на
община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за
2020 година.
- Решение №135 - Ремонтно-възстановителни дейности по яз. „Керезлъка“,
зем. с. Красново и яз. „Лещака“, зем. с. Кръстевич, Община Хисаря.
По Протокол №11/23.06.2020 г.
- Решение №144 - Актуализация на Годишната програма на община Хисаря
за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 година.
- Решение №145 - Приемане и утвърждаване начална тръжна цена за
продажба на: Апартамент 1/5, вход В, етаж 1 в блок 9 - АБ, състоящ се от 2
спални, кухня, дневна и сервизни помещения с площ от 88 кв.м., ведно с
избено помещение с площ от 8.00 кв.м. и 2.570 % идеални части от общите

-

-

-

части на сградата и правото на строеж върху мястото, представляващо ПИ
134 по КП на гр.Хисаря, с административен адрес: гр. Хисаря, ул. „Хайдут
Генчо“ № 1.
Решение №146 - Приемане и утвърждаване начални тръжни цени за
продажба на 5 броя урегулирани поземлени имоти по КРП на село
Мътеница.
Решение №147 - Продажба и демонтаж на метална конструкция за
двуетажна вила със ЗП – 86.40 кв. м. и РЗП – 172.80 кв. м., монтирана в
УПИ – I – парк, мин. баня и техн. инфраструктура, кв. 3 по КРП на с.
Красново, Красновски бани.
Решение №148 - Отдаване под наем на самостоятелен обект – кафене с
площ 82 кв. м., находящо се на първи етаж от двуетажна сграда, застроена
в УПИ VI – кметство, поща и културен дом, кв. 24 по КРП на с. Красново.
Решение №155 - Заявление вх. № 94-00-М-191/15.06.2020 год. от Мария
Каменова Кирова – специалист „Селско стопанство и гори“ за настаняване
под наем във ведомствен апартамент №8, ет. 4, вх. В, бл. 8-АБ, ул. „Хайдут
Генчо“ 1, гр. Хисаря.
Решение №159 - Актуализация на Годишната програма на община Хисаря
за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 година.

ПРОМЯНА НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПЛАН
През отчетния период в това направление Общински съвет Хисаря прие 24 решения,
а именно:
По Протокол № 4/23.12.2019 г.
− Решение № 33 - Заявление вх. № 94-00-И-466/05.12.2019 г. от Ива Видолова
Гайтанска за разрешаване на изработване на ПУП-Парцеларен план за уличен
водопровод за УПИ III-141073, за жилищно строителство и обществено
обслужващи дейности, местност „Пловдивски път-03”, землище гр. Хисаря,
ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област Пловдив.
− Решение № 34 - Заявление вх. 93-00-257/03.10.2019 г. от Тони Илиева - ВРИД
Кмет на Община за одобряване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за
преотреждането на УПИ - за училище и УПИ – за детска градина, кв. 29 по
плана на с. Мътеница, Община Хисаря, частна общинска собственост, в УПИ I362, за жилищно застрояване и УПИ II-363, за жилищно застрояване.
− Решение № 37 - Заявление вх. № 94-00-Д-411/17.12.2019 г. от „РМ ИНВЕСТ”
ООД, ЕИК 200738489 с Управител Димитър Георгиев Ангелов чрез
пълномощник Мариян Викторов Стефанов, с пълномощно №23507/20.12.2018
г. за разрешаване изработването на проект за ПУП-Парцеларен план на
уличен водопровод за обект в ПИ 140016, м. „Пловдивски път – 03”, по КВС на
гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област Пловдив.
− Решение № 38 - Заявление вх. № 94-00-Д-412/17.12.2019 г. от „РМ ИНВЕСТ”
ООД, ЕИК 200738489 с Управител Димитър Георгиев Ангелов чрез
пълномощник Мариян Викторов Стефанов, с пълномощно №23507/20.12.2018
г. за разрешаване изработването на проект за ПУП-Парцеларен план на ел.
провод 1 kV 4x185 mm2 за обект в ПИ 140016, м. „Пловдивски път – 03”, по
КВС на гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област Пловдив.

По Протокол №5/21.01.2020 г.
− Решение №46 - Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен
регулационен план, по отношение на УПИ VIII-92, кв. 7 по КРП на с. Старосел,
одобрен със Заповед № 689/1966 г.
− Решение №47 - Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен
регулационен план, по отношение на УПИ V-472, кв. 61 по КРП на с.
Красново, одобрен със Заповед № РД-06-287/1993 г.
− Решение № 49 - Заявление вх. № 94-00-А-8/09.01.2020 г. от Атанас Николов
Самандов за разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ
за УПИ VI-438 (ПИ 438), кв. 27 по плана на с. Старосел, Община Хисаря,
Област Пловдив.
− Решение №51 - Заявление вх. № 26-00-43/13.01.2020 г. от „АГ – ИНВЕСТ” с
управител Генади Петров Петров за разрешение на КПИИ (комплексен проект
за инвестиционна инициатива) – за план-схема и ТИП за улична канализация
за захранване на УПИ III-1182, кв. 36, по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря,
Област Пловдив.
По Протокол №7/18.02.2020 г.
− Решение №74 - Заявление вх. № 94-00-Д-26/28.01.2020 г. от Дафинка Асенова
за разрешение на КПИИ /комплексен проект за инвестиционна инициатива/ схема ТИП за улична канализация от УПИ III-834, кв. 18 по плана на гр.
Хисаря, Археологически резерват, община Хисаря, област Пловдив до
съществуваща ревизионна шахта.
− Решение №75 - Заявление вх. № 94-00-М-513-(2)/03.02.2020 г. от Манчо
Емануилов Ковачев за разрешаване на изработване на проект за изменение на
ПУП-ПР за УПИ III-90, за безвредно производство „Цех за сладкарски изделия”, УПИ I-90, жилищно
застрояване, УПИ II-90, жилищно застрояване, кв. 13 по плана с. Мътеница, Община
Хисаря, Област Пловдив.
− Решение №79 - Заявление вх. № 26-00-43/13.01.2020 г. от „АГ – ИНВЕСТ” с
управител Генади Петров Петров за разрешение на КПИИ (комплексен проект
за инвестиционна инициатива) – за план-схема и ТИП за улична канализация
за захранване на УПИ III-1182, кв. 36, по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря,
Област Пловдив.
По Протокол №9/21.04.2020 г.
− Решение №98 - Одобряване на ПУП - Парцеларен план за трасе на уличен
водопровод за обект в УПИ III-141073, за жилищно строителство и обществено
обслужващи дейности, м. „Пловдивски път-03”, землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ
77270, Община Хисаря, Област Пловдив, преминаващ през общински имот местен път с № 001366 местност „Пловдивски път-03”, землище гр. Хисаря,
ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област Пловдив, съобщен в държавен вестник
без възражения.
− Решение №99 - Заявление вх. № 94-00-К-26/11.02.2020 г., допълнена със
заявление вх. № 94-00-К-207-(2)/17.02.2020 г. от Красимира Узунова за
разрешаване на поставяне на паметна плоча на Гена Данчева Узунова ветеран от Втората световна война.
− Решение №100 - Заявление вх. № 26-00-43/13.01.2020 г. от „АГ – ИНВЕСТ” с
управител Генади Петров Петров за разрешение на КПИИ (комплексен проект
за инвестиционна инициатива) – за план-схема и ТИП за улична канализация
за захранване на УПИ III-1182, кв. 36, по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря,
Област Пловдив.
− Решение №101 - Заявление вх. № 26-00-163/28.02.2020 г. от Мария Данчева
Кощилакова, Управител на „НАТУРА ФИТ” ЕООД, за разрешаване на

изработване на ПУП-Парцеларен план на канализационно отклонение за
обслужване на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци чрез
сушене в ПИ 262003 (идентификатор 68967.262.3, Област Пловдив, Община
Хисаря, с. Старо Железаре).
− Решение №107 - Заявление вх. № 26-00-64-(1) г. от „Сенид” ЕООД за
разрешаване на изработване на план-схема на трасе на минерален
водопровод от водоем V=100 м3 с помпена станция при сондаж № 5 от
находище „Хисаря” до УПИ I-667, кв. 4 по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря,
Област Пловдив.
− Решение №116 - Разрешение на КПИИ (комплексен проект за инвестиционна
инициатива) – схема, ПУП-Парцеларен план и ТИП за улична канализация за
отводняване на минерален отток от водопиен павилион „Момина баня“ до
съществуваща РШ 43 на външен колектор от кв. Момина баня, гр. Хисаря,
община Хисаря.
− Решение №117 - Актуализиране на разрешението за изработване на ПУП-ПРЗ
на част от ПИ 40333.126.448, област Пловдив, община Хисаря, с. Кръстевич,
Общинска публична собственост, вид територия Горска, НТП Дере, целият с
площ 20527 кв. м., стар номер 001488, за промяна на предназначението за
изграждане на тръбен кладенец за питейно водоснабдяване на с. Кръстевич,
разрешение за ПУП-Парцеларен план и План-схема за питейно
водоснабдяване на с. Кръстевич и разрешение на ПУП-Парцеларен план за
външно електрозахранване на помпена станция към тръбен кладенец.
По Протокол №10/19.05.2020 г.
− Решение №130 - Заявление вх. № 26-00-91/30.01.2020 г. от „РЕИЖ” ООД,
представлявано от Георги Драганов Ватахов, за одобряване на ПУППарцеларен план на уличен канал от съществуващ уличен канал до обекти в
УПИ 046004, 046005, за складова дейност, УПИ 046018, 046019, за
производствена и складова дейност (предприятие за преработка на плодове и
зеленчуци), УПИ 046022, 046036, за хотел, УПИ 046025, за жилищно
застрояване, УПИ 046026, за жилищно застрояване, м. „Вранъкови исаци-02”,
ЕКАТТЕ 77270, землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, съобщен
в държавен вестник без възражения.
− Решение №131 - Заявление вх. № 26-00-92/30.01.2020 г. от „РЕИЖ” ООД,
представлявано от Георги Драганов Ватахов, за одобряване на ПУППарцеларен план на уличен водопровод PE-HD Ф 90 от съществуващ
водопровод PE-HD Ф 90 до обекти в УПИ 046004, 046005, за складова дейност,
УПИ 046018, 046019, за производствена и складова дейност (предприятие за
преработка на плодове и зеленчуци), УПИ 046022, 046036, за хотел, УПИ
046025, за жилищно застрояване, УПИ 046026, за жилищно застрояване, м.
„Вранъкови исаци-02”, ЕКАТТЕ 77270, землище гр. Хисаря, Община Хисаря,
Област Пловдив, съобщен в държавен вестник без възражения.
− Решение №132 - Заявление вх. № 26-00-89/30.01.2020 г. от „РЕИЖ” ООД,
представлявано от Георги Драганов Ватахов, за одобряване на ПУППарцеларен план на кабелна линия 20 kV от нов ЖР стълб № 29А до обекти в
УПИ 046004, 046005, за складова дейност, УПИ 046018, 046019, за
производствена и складова дейност (предприятие за преработка на плодове и
зеленчуци), УПИ 046022, 046036, за хотел, УПИ 046025, за жилищно
застрояване, УПИ 046026, за жилищно застрояване, м. „Вранъкови исаци-02”,
ЕКАТТЕ 77270, землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, съобщен
в държавен вестник без възражения.

− Решение №133 - Заявление вх. № 94-00-Т-87/08.05.2020 г. от Тодор Пенчев
Шапков за разрешение на КПИИ (комплексен проект за инвестиционна
инициатива) – за план-схема и ТИП за трасе за въздушна линия ниско
напрежение за захранване на ФЕЦ за производство на ел. енергия в УПИ Iобщински, кв. 17, по плана на с. Старо Железаре, Община Хисаря, Област
Пловдив.
− Решение №134 - Одобряване на ПУП-Парцеларен план и план-схема за обект
«Отводняване минерален отток от водопиен павилион „Момина баня” до
съществуваща ревизионна шахта РШ 43 на външен колектор от кв. Момина
баня, гр. Хисаря, Община Хисаря».
По Протокол №11/23.06.2020 г.
- Решение №156 - Мое заявление вх. № 93-00-122/08.06.2020 г. за разрешаване
на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от квартал 97 по
КРП на село Паничери, община Хисаря, област Пловдив, одобрен със заповеди
№ 2866, 2867 от 11.06.1940 г.
КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
Със свое Решение № 14 по Протокол № 2/19.11.2019г. Общински съвет Хисаря дава
съгласие община Хисаря да кандидатства по Мярка 7 – Развитие на туристическия
потенциал на територията на МИГ „Хисаря“ от Стратегия на МИГ Хисаря с проект:
„Изграждане на сух фонтан в парк „Момина баня“ гр. Хисаря и оформяне на
информационно-опознавателен кът на открито“.
Със свое Решение № 15 по Протокол № 2/19.11.2019г. Общински съвет Хисаря дава
съгласие община Хисаря да кандидатства по мярка 7 – „Развитие на туристическия
потенциал на територията на МИГ „Хисаря“ от Стратегията на МОГ Хисаря с проект:
„Ремонт, оборудване и обзавеждане на „Дом на традициите“ в село Старо Железаре,
Община Хисаря“.
Със свое Решение №52 по Протокол №5/21.01.2020 г. Общински съвет Хисаря дава
съгласие на НЧ «Иван Вазов – 1904г.» - гр. Хисаря да кандидатства с проектнo
предложениe с наименование „Социално включване на представители на уязвимите
групи на територията на община Хисаря“ по процедура BG05M9OP001-2.057 - МИГ
Хисаря – Мярка 11 „Интеграция на маргинализираните общности“.
Със свое Решение №69 по Протокол №7/18.02.2020 г. – Общински съвет дава
съгласие Община Хисаря да кандидатства за предоставяне на финансиране от
Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна
сигурност“ /ВЕЕЕЕС/, процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската
инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“.
Със свое Решение №91 по Протокол №8/11.03.2020 г. – Общински съвет Хисаря дава
съгласие за Кандидатстване с проектно предложение пред Финансов механизъм на
Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Със свое Решение №160 по Протокол №11/23.06.2020 г. – Общински съвет Хисаря
дава съгласие община Хисаря да кандидатства като партньор по Оперативна
програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 чрез подхода
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, Процедура BG05M2OP001-

3.015 МИГ Хисаря - Образователна интеграция на децата
етническите малцинства в община Хисаря.

и учениците от

ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ
Със свое Решение №12 по Протокол №2/19.11.2019 г. Общински съвет Хисаря
Одобри Общ устройствен план на община Хисаря.
Със свое Решение №16 по Протокол №2/19.11.2019 г. Общински съвет Хисаря прие
Дългосрочна програма на община Хисаря за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива - 2019 – 2029 година.
Със свое Решение №20 по Протокол №4/23.12.2019 г. Общински съвет Хисаря прие
План за работата на Общински съвет-Хисаря за първото полугодие на 2020 год.
Със свое Решение №42 по Протокол №5/21.01.2020 г. – Общински съвет Хисаря прие
Проект на спортен календар за 2020 г.
Със свое Решение №43 по Протокол №5/21.01.2020 г. – Общински съвет Хисаря прие
културна програма за 2020 г.
Със свое Решение №67 по Протокол №7/18.02.2020 г. – Общински съвет Хисаря прие
Програма за развитие на туризма в община Хисаря през 2020 г. с план-сметка за
набирането на средства за развитието на туризма в община Хисаря и тяхното
разходване за 2020 г.
Със свое Решение №68 по Протокол №7/18.02.2020 г. Общински съвет Хисаря прие
Краткосрочна програма на община Хисаря за насърчаване използването на енергия
от възобновяеми източници и биогорива – 2020-2023 г.
Със свое Решение №87 по Протокол №8/11.03.2020 г. Общински съвет Хисаря прие
Тригодишна бюджетна прогноза за периода 2021 - 2023 г. на постъпленията от
местни приходи и на разходите за местни дейности.
Със свое Решение №94 по Протокол №9/21.04.2020 г. – Общински съвет Хисаря прие
Годишния план за развитие на социалните услуги в община Хисаря през 2021 г.
Със свое Решение №105 по Протокол №9/21.04.2020 г. Общински съвет Хисаря прие
Стратегия за управление на общинската собственост в Община Хисаря за периода
2020-2023 година.
Със свое Решение №119 по Протокол №10/19.05.2020 г. Общински съвет Хисаря
прие Общинска програма за Закрила на детето за 2020 г.
Със свое Решение №124 по Протокол №10/19.05.2020 г. Общински съвет Хисаря
прие Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в Община Хисаря за 2020 г.

Със свое Решение №137 по Протокол №10/19.05.2020 г. Общински съвет Хисаря
реши Община Хисаря да не участва като съдружник в учредяването на Дружество по
ЗЗД във връзка с осъществяване на предложената от Сдружение „Асоциация за
социална, здравна и правна помощ Пловдив”, БУЛСТАТ 177136010 Програма за
възстановяване и устойчив растеж на община Хисаря след covid-19.
Със свое Решение №139 по Протокол №11/23.06.2020 г. Общински съвет Хисаря
прие План за работата на Общински съвет – Хисаря за второто полугодие на 2020
год.
АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННИ И СТРУКТУРНИ ВЪПРОСИ,
КАКТО И АКТОВЕ НЕВКЛЮЧЕНИ В ПРЕДХОДНИТЕ ГРУПИ
- Със свое Решение №1 по Протокол №1/08.11.2019 г. - Избра временна
комисия по произвеждане на тайно гласуване за избор на Председател на
Общинския съвет;
- Със свое Решение №2 по Протокол №1/08.11.2019 г. – избра Председател на
Общински съвет Хисаря;
- Със свое Решение №4 по Протокол №2/19.11.2019 г. – избра Постоянните
комисии към Общинския съвет;
- Със свое Решение №5 по Протокол №2/19.11.2019 г. - Определи за делегат в
Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България
инж. Найден Павлов Павлов – председател на Общински съвет;
- Със свое Решение №6 по Протокол №2/19.11.2019 г. - Определи за свой
представител в Областния съвет за развитие на област Пловдив инж. Найден Павлов
Павлов – председател на Общински съвет-Хисаря;
- Със свое Решение №8 по Протокол №2/19.11.2019 г. - Утвърди кметските
наместници на територията на община Хисаря и определяне правомощията им;
- Със свое Решение №17 по Протокол №3/10.12.2019 г. - Определи мандат на
Кмета на Община Хисаря инж. Пенка Ганева за заседанията на Общото събрание на
Асоциация по ВиК – Пловдив да бъде до прекратяване на пълномощията му като
кмет на общината;
- Със свое Решение №18 по Протокол №3/10.12.2019 г. - Определи за свой
представител в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия инж. Найден
Павлов Павлов – председател на Общински съвет Хисаря;
- Със свое Решение №30 по Протокол №4/23.12.2019 г. - Статута на
съществуващата към днешна дата дейност ЧОСР в структурата на Община Хисаря;
- Със свое Решение № 31 по Протокол №4/23.12.2019 г. - Одобри новата
структура на общинската администрация и опреди нейната численост;
- Със свое Решение №32 по Протокол №4/23.12.2019 г. - Статута на
съществуващата към днешна дата дейност 898 „Други дейности по икономиката” в
структурата на Община Хисаря;
- Със свое Решение №39 по Протокол №5/21.01.2020 г. - Дава съгласие за
внедряване на технология за безхартиен модел на работа на Общински съвет –
Хисаря, както следва – 22 броя електронни устройства тип „таблет”, които да бъдат
снабдени с 20 броя SIM карти за мобилен достъп до интернет;
- Със свое Решение №40 по Протокол №5/21.01.2020 г. - Дава съгласие
председателят на Общински съвет Хисаря инж. Найден Павлов Павлов да членува в
Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република
България;

- Със свое Решение № 61 по Протокол № 7/18.02.2020 г. – Приема
Предложение от инж. Бойко Гавраилов – председател на ПК по икономика, бюджет,
финанси, антикорупция и конфликт на интереси относно изпълнение на Решение №
39, взето с Протокол № 5 от 21.01.2020 г. на Общински съвет – Хисаря, във връзка с
внедряване на технология за безхартиен модел на работа на Общински съвет –
Хисаря.
- Със свое Решение №71 по Протокол №7/18.02.2020 г. - Актуализара състава
на местната комисия към Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищно-спестовни влогове;
- Със свое Решение №77 по Протокол №7/18.02.2020 г. –Общински съвет
Хисаря дава съгласие да бъде открита детска градина в с. Красново с целодневна
група в съответствие с чл. 310, ал. 5 от ЗПУО и чл. 10 от Наредба № 9/09.08.2016 г.
за институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
- Със свое Решение №81 по Протокол №7/18.02.2020 г. - Дава разрешение за
провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и
общинската транспортни схеми от квотата на Община Хисаря, съгласно утвърдени
маршрутни разписания“;
- Със свое Решение №84 по Протокол №8/11.03.2020 г. - Определи за свой
представител като член в определения от Кмета на община Хисаря Общински съвет
по сигурност инж. Найден Павлов Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря;
- Със свое Решение №85 по Протокол №8/11.03.2020 г. - Определи за свой
представител като член в определения от Кмета на община Хисаря Общински съвет
за намаляване на риска от бедствия инж. Найден Павлов Павлов – Председател на
Общински съвет Хисаря;
- Със свое Решение №86 по Протокол №8/11.03.2020 г. - Определи за свой
представител като член на определения от Кмета на община Хисаря Общински щаб
за изпълнение на общинския план за защита при бедствия на територията на
Община Хисаря и за взаимодействие с Областния и Националния щаб инж. Найден
Павлов Павлов – председател на Общински съвет Хисаря;
- Със свое Решение №90 по Протокол №8/11.03.2020 г. - Освобождава от
длъжност по молба на назначения за управител на „Медицински център I - Хисар“
ЕООД проф. д-р. Петър Христов Петров и назначава за временно изпълняващ
длъжността управител на „Медицински център I - Хисар“ ЕООД – Нели Николова
Симеонова;
- Със свое Решение № 93 по Протокол №9/21.04.2020 г. - Попълва състава на
ПК по образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване,
младежка и социална политика
- Със свое Решение №111 по Протокол №9/21.04.2020 г. - Определя реда за
предоставяне на патронажна грижа, като услуга от общ икономически интерес
(УОИИ) от Община Хисаря по Проект №BG05М9ОР001-2.040-0128-C01 „Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот” по
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 2”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.
и подписано Споразумение за партньорство с община Сопот;
Със свое Решение №125 по Протокол №10/19.05.2020 г. - Освободи, „НИРА
КАПИТАЛ” ООД, ЕИК 204347121, със седалище и адрес на управление град Пловдив,
община Пловдив, район Северен, ул. „Драва” № 1 – наемател по Договор за наем от
10.05.2019 г. на общинска баня „Русалка” /Кюпчез/ в гр. Хисаря, от заплащане на
наем за периода от 14.03.2020 г. до 13.05.2020 г.;

Със свое Решение №127 по Протокол №10/19.05.2020 г. - Дава съгласие
Община Хисаря да стартира процедура за предоставяне безвъзмездно за управление
на Археологически резерват „Античен град в курорта Хисар“ гр. Хисаря, Община
Хисаря, съгласно разпоредбите на Закона за културното наследство;
- Със свое Решение №138 по Протокол №10/19.05.2020 г. - Общински съвет –
Хисаря определи д-р Стефан Димитров Недевски за свой представител като член на
комисия по водоспасителната дейност, определена със Заповед РД-05-370 от
12.05.2020 г. на кмета на община Хисаря;
- Със свое Решение №141 по Протокол №11/23.06.2020 г. – Общински съвет
Хисаря прие Предоставяне на услуга „Доставка на храна“ от Домашен социален
патронаж;
- Със свое Решение №150 по Протокол №11/23.06.2020 г. – Прие храненето в
детските градини в община Хисаря да се извършва чрез кетъринг ;
- Със свое Решение №162 по Протокол №11/23.06.2020 г. Общински съвет
Хисаря определи за представител ad hoc (ад хок) на община Хисаря като акционер в
„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ”
АД, ЕИК 115532049 Георги Недев – адвокат на Общински съвет Хисаря, който да
получи и да се запознае материалите, свързани с дневния ред за насроченото за
28/07/2020
год.
общо
събрание
на
акционерите
„УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ” АД, ЕИК 115532049.
АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, КОИТО СА ОСПОРЕНИ И НЕВЛЕЗЛИ В СИЛА
КЪМ 30.06.2020 ГОД.
Решение № 149 по Протокол №11/23.06.2020 г. - Предложение за прекратяване
на съсобственост в УПИ XLIV-5135, кв. 90 по КП на град Хисаря одобрен със заповеди
№ РД-02-14-2299/2000 година и № РД-05-402/12.10.2010 година и РП одобрен със
заповеди № 516/1971 година и № РД-05-345/23.08.2011 година.
Решение №153 по Протокол №11/23.06.2020 г. - Промяна вида собственост на
имот № 000 506 – полски път, землище село Мътеница, от публична в частна
общинска собственост.
Решение №157 по Протокол №11/23.06.2020 г. - Осъществен контрол по
законосъобразност по чл.45 ал.4 ЗМСМА във връзка с Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет - Хисаря, неговите комисии, взаимодействието му с
общинска администрация, приет с Решение 60, взето с Протокол 7 от 18.02.2020 год.
Всички заседания на Общински съвет Хисаря са организирани и проведени
съобразно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната
администрация и Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Стремежът
на Общински съвет Хисаря е неговите актовете да са съобразени с разпоредбите на
ЗМСМА, АПК, ЗНА и другите специални закони. Приетите решения се разгласяват на
населението чрез окачването им на информационното табло, намиращо се на входа
на Общинска администрация, чрез интернет страницата на общината - раздел
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ/РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ. Актовете на Общинския съвет
се обнародват и в „Държавен вестник”, когато това се изисква от закона.
С уважение,
ИНЖ. НАЙДЕН ПАВЛОВ/п/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС ХИСАРЯ

