
 

 

                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624 

е-mail:obs@hisar.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisarya.bg 

               П р е п и с ! 

Р Е Ш Е НИЕ 

 

№ 213 

 

        Взето с Протокол № 14 на извънредно заседанието на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 21.10.2020 год. 

 

         Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно: Актуализирана 

тригодишна бюджетна прогноза за периода 2021 - 2023 г. на постъпленията от 

местни приходи и на разходите за местни дейности – докладва: инж. Пенка 

Ганева – кмет на Община Хисаря 

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 83 от Закона за публичните финанси  и  чл. 27 

ал. 2, ал.3 от Наредба на ОбС за условията и реда за съставяне на тригодишна 

бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хисаря приета с Решение № 

461/21.01.2014 г., изм. и доп. с Решение № 198/18.10.2016 г. на ОбС, във връзка 

с разпоредбите на РМС № 64 от 31 Януари 2020 г. за бюджетната процедура за 

2021 г. и писмо БЮ-4 от 1 Септември 2020 г. на Министерство на финансите, с 

поименно гласуване  Общински съвет гр. Хисаря: 

 

                                                            Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Одобрява бюджетна прогноза за периода 2021 -2023 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на 

община Хисаря, съгласно Приложение № 8 към БЮ-4 от 1 Септември 2020 г. на 

Министерство на финансите; 

2. Одобрява Прогнозата на показателите за поети ангажименти и за 

задължения за разходи за 2020 г. и 2021 г. на Община Хисаря, съгласно 

Приложение № 1а към БЮ-4 от 1 Септември 2020 г. на Министерство на 

финансите; 
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                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624 

е-mail:obs@hisar.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisarya.bg 

 

3. Одобрява Прогноза за общинския дълг и разходите за лихви по него 

за периода 2021 – 2023 г. на Община Хисаря, съгласно Приложение № 6г към 

БЮ-4 от 1 Септември 2020 г.  на Министерство на финансите; 

МОТИВИ: Във връзка с основните принципни насоки и указания на МФ 

по приемане на бюджетната процедура за 2021 година и в изпълнение на 

приетото от Министерски съвет Решение № 64 от 31.01.2020 г. година, 

Общинският съвет намира решението за целесъобразно. 

 

 

         Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 17 

Присъствали – 17     - „против“ –няма 

Гласували – 17                   - „въздържали се“ – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов     

 ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКО    

ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                            /Петко Петров/  
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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail:obs@hisar.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisarya.bg 

              П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  214  

 

Взето с Протокол № 14 на извънредно заседание на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 21.10.2020 год. 

 

Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно: Състоянието на 

административното обслужване в Община Хисаря - докладва: Петко Петров  - 

секретар на община Хисаря. 

 

На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Хисаря  

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Общински съвет приема Информацията за административното 

обслужване в Община Хисаря. 

2.С цел осъвременяване на структурата на общинска администрация 

Кмета на общината да разработи и внесе за разглеждане в Общински съвет 

Стратегия за организационно развитие на администрацията. 

      МОТИВИ: С оглед осъществяване на контрол върху работата на Общинската 

администрация по административното обслужване, осигуряване на ясна, 

точна, достоверна, общоразбираема и систематизирана пълна информация на 

гражданите, Общинския съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

       

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 17 

Присъствали – 17     - „против“ –няма 

Гласували – 17     - „въздържали се“ – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                  /Петко Петров /  
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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail:obs@hisar.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisarya.bg 

              П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

           №   215 

Взето с Протокол № 14 на извънредно заседание на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 21.10.2020 год. 

Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно: Намаляване 

еднократно годишното количество подлежащо на заплащане на такса за 2020 

година, съгласно разрешително за водовземане от минерална вода № 3 / 

02.07.2018 год.  - докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 80 ал.1 т.2 от  Правилник за организацията и дейността 

на Общински съвет – Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация във вр. с отлагане вземане на решение по чл. 21, 

ал.1,т.8 от ЗМСМА и §133, ал.7 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите във връзка 

с чл. 52, ал.1 , т.3, чл. 76, ал. 1 от Закона за водите, с поименно гласуване 

Общински съвет Хисаря  

Р  Е  Ш  И  : 

Отлага за следващото редовно заседание на Общински съвет 

разглеждането на докладна записката. 

МОТИВИ: С оглед необходимостта да се изложи по-пълен анализ по 

отношение правната възможност за решение да бъдат освободени или не 

туристическите обекти – хотели, предлагащи услуги с минерална вода, както и 

обстоятелството, че в докладната е разгледана само едната хипотеза, 

общинският съвет намира решението за целесъобразно.    

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 16 

Присъствали – 16     - „против“ – няма 

Гласували – 16     - „въздържали се“ – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР  НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                  /Петко Петров/ 
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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail:obs@hisar.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisarya.bg 

              П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №   216 

Взето с Протокол № 14 на извънредно заседание на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 21.10.2020 год. 

Относно: точка „Четвърта“ - Докладна записка относно: Намаляване 

еднократно годишното количество подлежащо на заплащане на такса за 2020 

година, съгласно разрешително за водовземане от минерална вода № 4 / 

17.07.2018 год.  - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря. 

 

    На основание чл. 80 ал.1 т.2 от  Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет – Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация във вр. с отлагане вземане на решение по чл. 21, 

ал.1,т.8 от ЗМСМА и §133, ал.7 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите във връзка 

с чл. 52, ал.1 , т.3, чл. 76, ал. 1 от Закона за водите   , с поименно гласуване 

Общински съвет Хисаря  

Р  Е  Ш  И  : 

 

Отлага за следващото редовно заседание на Общински съвет 

разглеждането на докладна записката. 

 

       МОТИВИ: С оглед необходимостта да се изложи по-пълен анализ по 

отношение правната възможност за решение да бъдат освободени или не 

туристическите обекти – хотели, предлагащи услуги с минерална вода, както и 

обстоятелството, че в докладната е разгледана само едната хипотеза, 

общинският съвет намира решението за целесъобразно. 
 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 16 

Присъствали – 16     - „против“ –няма 

Гласували – 16     - „въздържали се“ – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                 /Петко Петров/ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail:obs@hisar.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisarya.bg 

              П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

       №  217 

 

Взето с Протокол № 14 на извънредно заседание на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 21.10.2020 год. 

 

Относно: точка „Пета“ - Докладна записка относно: Отпускане на 

еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета на 

община Хисаря  - докладва: Петко Петров - секретар на община Хисаря 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т.23 и чл.21, ал. 2 и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Общински съвет Хисаря отпуска еднократна парична помощ в 

размер на 500 (петстотин) лв.  на  Й. Д. Ц., с. Беловица, ул. 1-ва  №15, поради 

настъпил тежък здравословен инцидент в резултат на претърпяно ПТП. 

Проведено е оперативно лечение.  

2. Общински съвет Хисаря отпуска еднократна парична помощ в 

размер на 500 (петстотин) лв.  на  С. С. Н., с. Паничери, ул. Щрабанска №2, 

поради настъпил здравословен инцидент. Проведено е скъпоструващо 

оперативно лечение.   Г-н Нейчев е представил епикриза и фактури на обща 

стойност 2735лв. 

 

МОТИВИ: Във връзка с положителното становище на комисията, 

назначена от Кмета на общината със Заповед РД-05-823/17.12.2019 година след 

разглеждане на подадените от лицата молби и документи 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  
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                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
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допълнена с Решение № 56, Протокол № 9 от 21.02.2012 год. от Общински 

съвет Хисаря, Общинския съвет намира решението за целесъобразно. 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 16 

Присъствали – 16     - „против“ –няма 

Гласували – 16     - „въздържали се“ – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР  НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                 /Петко Петров/ 
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  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
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е-mail:obs@hisar.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisarya.bg 

                                                                                                             П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

       №   218 

 

Взето с Протокол № 14 на извънредно заседание на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 21.10.2020 год. 

 

Относно: точка „Шеста“ - Докладна записка относно: Възстановяване 

право на собственост върху земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ - докладва: инж. 

Пенка Ганева - кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във вр. § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към 

ЗИДЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, с поименно гласуване Общински 

съвет Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследници на  

Г. Н. Д. поземлен имот с идентификатор 69016.10.10, област Пловдив, община 

Хисаря, с. Старосел, м. БРЕГА, вид собственост - стопанисвано от общината, 

вид територия - земеделска, категория 6, НТП - нива, площ 1745 кв.м. 

МОТИВИ: След като разгледа представените от Общинска служба по 

Земеделие  - Хисаря документи и тяхното мотивирано становище, изложено в 

писмо с вх. № 90-00-181- (1)/14.09.2020 г., общинският сует счита, че са налице 

предпоставките на чл. 45ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, като с оглед хипотезата  §27, ал. 

2, т. 1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ е необходимо е вземане на съответното решение. 

С оглед предходното общинският съвет намира решението за целесъобразно. 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 16 

Присъствали – 16     - „против“ – няма 

Гласували – 16     - „въздържали се“ – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                 /Петко Петров/ 
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                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail:obs@hisar.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisarya.bg 

               П р е п и с ! 

Р Е Ш Е НИЕ         

      №   219 

 

Взето с Протокол № 14 на извънредно заседание на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 21.10.2020 год. 

         

          Относно: точка „Седма“ - Докладна записка относно: Възстановяване 

право на собственост върху земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ - докладва: инж. 

Пенка Ганева - кмет на община Хисаря. 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във вр. § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към 

ЗИДЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, с поименно гласуване  Общински 

съвет Хисаря: 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследници на Н. Г. 

Д. поземлен имот с идентификатор 69016.10.11, област Пловдив, община 

Хисаря, с. Старосел, м. БРЕГА, вид собственост - стопанисвано от общината, 

вид територия - земеделска, категория 6, НТП - нива, площ 1363 кв.м. 

 

       МОТИВИ: След като разгледа представените от Общинска служба по 

Земеделие  - Хисаря документи и тяхното мотивирано становище, изложено в 

писмо с вх. № 90-00-181- (2)/14.09.2020 г., общинският сует счита, че са налице 

предпоставките на чл. 45ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, като с оглед хипотезата  §27, ал. 

2, т. 1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ е необходимо е вземане на съответното решение. 

С оглед предходното общинският съвет намира решението за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 16 

Присъствали – 16     - „против“ –няма 

Гласували – 16     - „въздържали се“ – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:          

 

                                                                 /Петко Петров/  
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                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail:obs@hisar.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisarya.bg 

                                                                                                              П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №   220 

 

Взето с Протокол № 14 на извънредно заседание на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 21.10.2020 год. 

 

 

Относно: точка „Осма“ - Докладна записка относно: Приемане и 

утвърждаване начална тръжна цена за продажба на  поземлен имот с 

идентификатор 55378.141.4, област Пловдив, община Хисаря, с. Паничери, 

местност Пясъка – докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря.  

 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, чл. 35, ал. 1, чл. 

41, ал .2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 68, ал.1, т.1 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в община Хисаря , с поименно гласуване Общински съвет Хисаря  

 

Р  Е  Ш  И  : 

1.Да се извърши  продажба чрез публичен явен търг на:                                                         

Поземлен имот 55378.141.4, област Пловдив, община Хисаря, с. Паничери, м. 

Пясъка, вид собственост общинска частна, вид територия Земеделска, 

категория 5, НТП Нива, с площ от 829 кв. м.  стар номер 141004, заповед за 

одобрение на КККР № РД-18-780/01.11.2019 г., АОС  №  1376/11.08.2020 г. 

2. Приема и утвърждава начална тръжна цена за имота по т. 1, 

определената с доклад на независим лицензиран оценител инж. Г. К. – 

сертификат за оценка на недвижими имоти рег. № 810100292 от 08.08.2011 год., 

пазарна цена – 992.00 ( деветстотин деветдесет и два) лева без ДДС. 

3. Възлага на кмета на община Хисаря да организира и проведе публичен 

явен търг и сключи договор за продажба. 
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        МОТИВИ: Като взе предвид, че Община Хисаря е собственик на 

недвижим имот- частна общинска собственост Поземлен имот 55378.141.4, 

област Пловдив, община Хисаря, с. Паничери, м. Пясъка, вид собственост 

общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, с площ от 

829 кв. м.  стар номер 141004, заповед за одобрение на КККР № РД-18-

780/01.11.2019 г., АОС  №  1376/11.08.2020 г., като взе предвид, че недвижимия 

имот е включен в годишната програма за управление и разпореждане с 

недвижими имоти- общинска собственост, приета от Общински съвет - Хисаря, 

като недвижим имот, който общината има намерение да предложи за продажба, 

както и с оглед осигуряване приходната част на бюджета на община Хисаря, 

общинският съвет намира решението за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 16 

Присъствали – 16     - „против“ –няма 

Гласували – 16     - „въздържали се“ – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                  /Петко Петров/ 
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                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail:obs@hisar.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisarya.bg 

                                                                                                             П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №   221 

 

Взето с Протокол № 14 на извънредно заседание на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 21.10.2020 год. 

 

Относно: точка „Девета“ - Докладна записка относно: Обявяване за 

частна общинска собственост баня „Банче”, гр. Хисаря, квартал Миромир и 

актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2020 година - докладва: инж. Пенка 

Ганева - кмет на община Хисаря. 

 

След проведената среща със жителите на квартал Миромир с днешната 

докладна на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 6, ал. 1 и 

ал.3, чл. 8, ал. 9 т. 2 от Закона за общинската собственост,, с поименно 

гласуване Общински съвет Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Обявява за частна общинска собственост баня „Банче”, кв.Миромир, 

представляваща: 

     Поземлен имот 77270.184.14, област Пловдив, община Хисаря, гр. Хисаря, м. 

БАНЧЕТО - 04, вид територия - земеделска, категория 8, НТП- за друг вид 

застрояване, площ 846 кв. м, стар номер 184014 по КККР, одобрена със заповед 

№ РД-18-783/01.11.2019 г на Изпълнителен директор на АГКК и сграда – баня, 

съставляваща поземлен имот 77270.184.647, област Пловдив, община Хисаря, 

гр. Хисаря, м. БАНЧЕТО - 04, вид територия - урбанизирана, НТП - за друг вид 

застрояване, площ 164 кв. м, стар номер 000647 по КККР, одобрена със заповед 

№ РД-18-783/01.11.2019 г на Изпълнителен директор на АГКК 

2. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2020 година, като в Раздел ІІ. 

„Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в 

капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за 

mailto:contacts@hisarya.bg
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публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия“; точка ІІ.2. 

„Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за  

продажба“, подточка ІІ.2.2. , включва:  

     Поземлен имот 77270.184.14, област Пловдив, община Хисаря, гр. Хисаря, м. 

БАНЧЕТО - 04, вид територия - земеделска, категория 8, НТП- за друг вид 

застрояване, площ 846 кв. м, стар номер 184014 и сграда – баня, съставляваща 

поземлен имот 77270.184.647, област Пловдив, община Хисаря, гр. Хисаря, м. 

БАНЧЕТО - 04, вид територия - урбанизирана, НТП - за друг вид застрояване, 

площ 164 кв. м, стар номер 000647; 

3. Упълномощава Кмета да възложи на независим лицензиран оценител 

изготвянето на пазарна оценка. 

 

МОТИВИ: След сторените дебати в предходната и настоящата сесия на 

общинския съвет, Общински съвет – Хисаря констатира, че Баня „Банче”, гр. 

Хисаря, квартал Миромир към момента не функционира като обществена баня. 

Понастоящем времената са променени и хората нямат манталитета и нагласата 

да ползват обществени бани. Нещо повече, след решение на общинския съвет 

Баня „Банче” е преустановило окончателно дейност. Съоръжението Баня 

„Банче” е загубило предназначението си не само по смисъла на чл.3 ал.2 от 

ЗОС, но и като обект с емоционален заряд за жителите на община Хисаря. В 

подкрепа на това е стореното на 15.09.2020 година обществено обсъждане 

относно съдбата на баня „Банчето”, протокол от което е приложен към 

докладната. Младите хора подкрепят предложението за продажба на банята, 

като отчитат факта, че реализацията на внесения от инвеститора мащабен 

проект за изграждане на голф игрище и спа център ще даде нови работни места, 

а заедно с това и ще създаде нов облик и визия не само на квартала, но и на град 

Хисаря като курортна и СПА дестинация. Общинският съвет счита, че 

настоящото решение, освен  предпоставките на ЗОС, следва да отрази и 

обществената нагласа за предложените промени. Ето защо, съветът счита 

решението за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 14 

Присъствали – 16     - „против“ – 2 

Гласували – 16     - „въздържали се“ – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                   /Петко Петров/  

 



                                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail:obs@hisar.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisarya.bg 

              П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  222  

 

Взето с Протокол № 14 на  извънредно заседание на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 21.10.2020 год. 

 

Относно: точка „Десета“ - Докладна записка относно: Искане за 

освобождаване от плащане на ТБО за 2020 г. за времето на Обявеното 

извънредно положение - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря   

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 вр. ал.2 от ЗМСМА, във вр. с § 3 ал.1 от 

ПЗР към ЗИЗМДТ (ДВ, бр. 71 от 11.08.2020 г., в сила от 11.08.2020 г.),, с 

поименно гласуване Общинския съвет Хисаря 

       

Р  Е  Ш  И  : 

 

Общински съвет не приема за основателна и оставя без уважение молбата 

на А. Д., в качеството му на представляващ ПРО ЕАД, за освобождаване на 

стопанисвания от дружеството обект Балнеохотел Гергана, гр. Хисар от 

плащане на ТБО за периода от 13.03.2020 до 05.06.2020.   

 

МОТИВИ: С разпоредбата на § 3 ал.1 от ПЗР към ЗИЗМДТ (ДВ, бр. 71 от 

11.08.2020 г., в сила от 11.08.2020 г.), законодателят е предоставил изцяло в 

преценката на общинските съвети да вземат решение дали да освободят или не 

от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и 

сметоизвозване за определен период от 2020 г. задължените лица предприятия, 

които вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното 

събрание от 13 март 2020 г., са преустановили стопанската си дейност, 

осъществявана в недвижим имот на територията на общината. В конкретния 

случай, молителят попада в категорията лица, имащи правен интерес да искат 

освобождаване от такса ТБО на основание § 3 ал.1 от ПЗР към ЗИЗМДТ (ДВ, 

бр. 71 от 11.08.2020 г., в сила от 11.08.2020 г.). Размерът на дължимата такса, 

предмет на молба, е изчислен на сума от 314 лева, който размер е 

пренебрежително малък в сравнение с цялата стойност на дължимата от 

молителя годишна такса ТБО. Общинският съвет не счита, че тази сума  
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представлява финансова тежест за молителя, като нейното опрощаване не би 

допринесло осезаемо за подобряване на финансовото състояние на молителя. 

Воден от предходното, общински съвет намира решението за целесъобразно.   
 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 15 

Присъствали – 16     - „против“ –няма 

Гласували – 16     - „въздържали се“ – 1 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                    /ПеткоПетров/  
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail:obs@hisar.bg, contacts@hisarya.bg, web: http://hisarya.bg                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                №  223  

 

      Взето с Протокол № 14 на  извънредно заседание на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 21.10.2020 год. 

 

      Относно: точка „Единадесета“ - Докладна записка относно: Актуализирано 

разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и второстепенните 

разпоредители към 30.09.2020 г., Актуализация на Бюджет 2020 г., и Разчета на 

сметките за СЕС за 2020 г. на Община Хисаря - докладва: инж. Пенка Ганева - 

кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл.21, ал.1 т.6 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 и 3, чл.125, 

ал.4, чл.144, ал.4 от ЗПФ и чл.41, ал.2 и 3, чл.42 ал.4 и чл.57, ал.2 от Наредбата 

на Общинския съвет, с поименно гласуване Общински съвет  Хисаря 

 

        Р  Е  Ш  И  : 

1. Приема актуализираните промени по бюджета на Община Хисаря и 

второстепенните разпоредители към 30.09.2020 г., съгласно Приложение № 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 и 12 (колони 1,2,3 и 4); 

2. Приема актуализация по плана на бюджета на Община Хисаря и 

второстепенните разпоредители за 2020 г., съгласно Приложение № 13 и 14; 

3. Допълва списъка на пътуващите служители утвърден с Приложение № 13 

към Решение № 55/05.02.2020 г. на ОбС гр. Хисаря, които имат право на 

транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно, както 

следва: 

          V. Поделение „Просвета“ 

    1. Л. К. П.– „Касиер“ – от с. Михилци до гр.Хисаря и обратно; 

4. Приема актуализация по Разчета на сметките за СЕС за 2020 г., съгласно 

Приложения № 15; 

5. Създава т. 17 в Ремонтната програма с наименование: „Ремонт на пейки с. 

”Черничево“ със стойност 843 лв. 

6. Изменя стойността на обект по т.16 „Ремонт на моста за гробищата в южната 

част на реката“ на 2 157 лв. 
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        МОТИВИ: Настоящето решение е в изпълнение разпоредбите на Закона за 

публичните финанси (Обн. - ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.), 

уреждащ процедурата по приемане на отчета за изпълнение на общинския 

бюджет и участието на местната общност в този процес относно контрола 

върху публичните финанси, както и в изпълнение на разпоредбите относно 

предоставяне на средства на общинските училища и обслужващите им звена. В 

докладната на вносителя – Кмета на общината, са подробно описани 

причините, поради които е необходима актуализация. Общинският съвет ги 

възприема изцяло, поради което единодушно Общинския съвет намира 

решението за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 16 

Присъствали – 16     - „против“ – няма 

Гласували – 16               - „въздържали се“ – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                     /Петко Петров/  
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail:obs@hisar.bg, contacts@hisarya.bg, web: http://hisarya.bg                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №  224 

 

     Взето с Протокол № 14 на извънредно заседание на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 21.10.2020 год. 

 

     Относно: точка „Дванадесета“ - Докладна записка относно: Отчет за 

разходваните средства за командировки на  Кмета на Община Хисаря за третото 

тримесечие на 2020 г. (от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г.) - докладва: инж. Пенка 

Ганева - кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА вр. чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и 

чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, с поименно гласуване 

Общински съвет - Хисаря 

        Р  Е  Ш  И  : 

1. Приема отчета за разходваните средства за командировки в страната 

на Кмета на Община Хисаря за периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г., както 

следва: 

 м. Юли         ..0.. лв.; 

 м. Август                 ..0.. лв. 

 м. Септември                        45.40 лв.; 

 Всичко:                 45.40 лв. 

 2.  Приема отчета за разходваните средства за командировки в 

чужбина на Кмета на Община Хисаря за периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 

г., както следва: 

 м. Юли        ..0.. лв.; 

 м. Август                 ..0.. лв. 

 м. Септември               ..0.. лв.; 

 Всичко:                 0.00 лв. 
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                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624 

е-mail:obs@hisar.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisarya.bg 

 

 

       МОТИВИ: С оглед упражняването на контрол върху извършените от 

Кмета на общината разходи за командировки за периода от 01.07.2020 г. до 

30.09.2020 г. и в изпълнение на нормативните изисквания, Общински съвет 

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17           - „за” – 16 

Присъствали – 16      - „против“ –няма 

Гласували –  16                         - „въздържали се“ – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР  НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                            /Петко Петров/ 
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                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail:obs@hisar.bg, contacts@hisarya.bg, web: http://hisarya.bg                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                 №  225 

 

     Взето с Протокол № 14 на  извънредно заседание на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 21.10.2020 год. 

 

     Относно: точка „Тринадесета“ - Докладна записка относно: Приемане на 

Мандатна програма за мандат 2019 – 2023 г. - докладва: инж. Пенка Ганева – 

кмет на  Община Хисаря. 

 

       На основание чл. 21 ал. 1, т. 12 и ал.2, във връзка с чл.44, ал.5 от ЗМСМА, 

Общински съвет Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема МАНДАТНА ПРОГРАМА  за управление на община Хисаря за 

мандат 2019 г. – 2023 г.  

 

МОТИВИ: Програмата за управление на Община Хисаря за мандатния период 

2019-2023 година е разработена в съответствие с нормативните изисквания, 

дефинирани в чл. 44, ал. 5 на Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. Тя кореспондира в пълна степен с предвидените и вменени от 

закона права, задължения и възможности на местните органи на 

самоуправление при осъществяване на тяхната задача за планиране и стратегия 

на местното териториално развитие. Освен това при коректното й разписване се 

явява и инструмент за локално въздействие с цел създаване на  положителната 

динамика във всички аспекти на съвременния обществено-икономически живот 

в общината. Мандатната програма почива и на стремежа за прокарването и 

гарантирането на устойчив хоризонт и положителен тренд за активността и 

виталитета на местната територия и общност в контекста на сферите,  
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                      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624 

е-mail:obs@hisar.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisarya.bg 

политиките и секторите, които са отговорност на местната власт. С оглед 

предходното, общинският съвет намира решението за целесъобразно. 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 14 

Присъствали – 16             - „против“ – няма 

Гласували – 16                      - „въздържали се“ – 2 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                           /Петко Петров/  
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail:obs@hisar.bg, contacts@hisarya.bg, web: http://hisarya.bg                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                 №  226 

 

     Взето с Протокол № 14 на  извънредно заседание на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 21.10.2020 год. 

 

     Относно: точка „Четиринадесета“ - Докладна записка относно: Заявление 

вх. № 26-00-642/05.10.2020 г. от „БЕРЖЕ ТРАКИЯ“ ЕООД, ЕИК 115281935 за 

разрешаване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по 

чл. 150 от ЗУТ за ПУП – Парцеларен план за трасе на кабел ниско напрежение 

от ПИ 69016.299.11 до помпена станция в ПИ 69016.299.10 и довеждащ 

водопровод от помпена станция в ПИ 69016.299.10 до ПИ 69016.299.11, за 

захранване на дестилерия за етерично маслени култури в УПИ 299009 за 

производствена и складова дейност (дестилерия за етеричномаслени култури) и 

обществено обслужващи дейности, м. „Кошовица“, по КККР на землище на с. 

Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив -  докладва: инж. Пенка Ганева – 

кмет на Община Хисаря. 

 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, 

Общински съвет  

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Одобрява на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Задание по чл. 125 от 

ЗУТ за проектиране на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабел ниско 

напрежение от ПИ 69016.299.11 до помпена станция в ПИ 69016.299.10 и 

довеждащ водопровод от помпена станция в ПИ 69016.299.10 до ПИ 

69016.299.11, за захранване на дестилерия за етерично маслени култури в УПИ 

299009 за производствена и складова дейност (дестилерия за етеричномаслени 

култури) и обществено обслужващи дейности, м. „Кошовица“, по КККР на 

землище на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив.  

2. Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, проучване и проектиране на 

ПУП – Парцеларен план за трасе на кабел ниско напрежение от ПИ 

69016.299.11 до помпена станция в ПИ 69016.299.10 и довеждащ водопровод 
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                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624 

е-mail:obs@hisar.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisarya.bg 

 от помпена станция в ПИ 69016.299.10 до ПИ 69016.299.11, за захранване на 

дестилерия за етерично маслени култури в УПИ 299009 за производствена и 

складова дейност (дестилерия за етеричномаслени култури) и обществено 

обслужващи дейности, м. „Кошовица“, по КККР на землище на с. Старосел, 

Община Хисаря, Област Пловдив. 

 

 

     МОТИВИ: На 05.10.2020 год. е депозирано заявление вх. № 26-00-

642/05.10.2020 г. от „БЕРЖЕ ТРАКИЯ“ ЕООД, ЕИК 115281935 за разрешаване 

на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ 

за ПУП – Парцеларен план за трасе на кабел ниско напрежение от ПИ 

69016.299.11 до помпена станция в ПИ 69016.299.10 и довеждащ водопровод от 

помпена станция в ПИ 69016.299.10 до ПИ 69016.299.11, за захранване на 

дестилерия за етерично маслени култури в УПИ 299009 за производствена и 

складова дейност (дестилерия за етеричномаслени култури) и обществено 

обслужващи дейности, м. „Кошовица“, по КККР на землище на с. Старосел, 

Община Хисаря, Област Пловдив. Проектът включва изработване на ПУП – 

Парцеларен план за трасе на кабел ниско напрежение от ПИ 69016.299.11 до 

помпена станция в ПИ 69016.299.10 и довеждащ водопровод от помпена 

станция в ПИ 69016.299.10 до ПИ 69016.299.11, за захранване на дестилерия за 

етерично маслени култури в УПИ 299009 за производствена и складова дейност 

(дестилерия за етеричномаслени култури) и обществено обслужващи дейности, 

м. „Кошовица“, по КККР на землище на с. Старосел, Община Хисаря, Област 

Пловдив. Налице е положително становище на ЕСУТ, с което е одобрен 

проектът. Трасето не засяга и не преминава през общински имоти. С оглед 

изложеното в докладната по предложеното решение, както и положителното 

решение на ЕСУТ и изложеното по-горе, общинският съвет намира решението 

за целесъобразно. 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 16 

Присъствали –  16             - „против“ – няма 

Гласували – 16              - „въздържали се“ – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                   /Петко Петров/ 
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П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

                 №  227 

 

     Взето с Протокол № 14 на  извънредно заседание на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 21.10.2020 год. 

 

     Относно: точка „Петнадесета“ - Докладна записка относно: Заявление вх. № 

26-00-643/05.10.2020 г. от „БЕРЖЕ ТРАКИЯ“ ЕООД, ЕИК 115281935 за 

одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 

150 от ЗУТ за ПУП – Парцеларен план за трасе на кабел ниско напрежение и 

довеждащ водопровод за водоснабдяване на дестилерия за етерично маслени 

култури в УПИ 299009 за производствена и складова дейност (дестилерия за 

етеричномаслени култури) и обществено обслужващи дейности, м. 

„Кошовица“, по КККР на землище на с. Старосел, Община Хисаря, Област 

Пловдив, от ПИ 69016.299.755, през ПИ 69016.299.10 до ПИ 69016.299.11, м. 

„Кошовица“, по КККР на землище на с. Старосел, Община Хисаря, Област 

Пловдив - докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на Община Хисаря. 

       

    На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ , 

Общински съвет – Хисаря  

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Одобрява на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Задание по чл. 125 от 

ЗУТ за проектиране на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабел ниско 

напрежение от ПИ 69016.299.11, през ПИ 69016.299.10 до помпена станция в 

ПИ 69016.299.755, и довеждащ водопровод за водоснабдяване на дестилерия за 

етерично маслени култури в УПИ 299009 за производствена и складова дейност 

(дестилерия за етеричномаслени култури) и обществено обслужващи дейности, 

м. „Кошовица“, по КККР на землище на с. Старосел, Община Хисаря, Област 

Пловдив, от помпена станция в ПИ 69016.299.755, през ПИ 69016.299.10 до ПИ 

69016.299.11, м. „Кошовица“, по КККР на землище на с. Старосел, Община 

Хисаря, Област Пловдив, по зелени линии за трасетата, и пунктири в черен цвят 

за сервитута. 
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2. Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, проучване и 

проектиране на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабел ниско напрежение от 

ПИ 69016.299.11, през ПИ 69016.299.10 до помпена станция в ПИ 

69016.299.755, и довеждащ водопровод за водоснабдяване на дестилерия за 

етерично маслени култури в УПИ 299009 за производствена и складова дейност 

(дестилерия за етеричномаслени култури) и обществено обслужващи дейности, 

м. „Кошовица“, по КККР на землище на с. Старосел, Община Хисаря, Област 

Пловдив, от помпена станция в ПИ 69016.299.755, през ПИ 69016.299.10 до ПИ 

69016.299.11, м. „Кошовица“, по КККР на землище на с. Старосел, Община 

Хисаря, Област Пловдив, по зелени линии за трасетата, и пунктири в черен цвят 

за сервитута. 

МОТИВИ: На 05.10.2020 год. в администрацията на община Хисаря е 

постъпило Заявление вх. № 26-00-643/05.10.2020 г. от „БЕРЖЕ ТРАКИЯ“ 

ЕООД, ЕИК 115281935 за одобряване на комплексен проект за инвестиционна 

инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за ПУП – Парцеларен план за трасе на 

кабел ниско напрежение и довеждащ водопровод за водоснабдяване на 

дестилерия за етерично маслени култури в УПИ 299009 за производствена и 

складова дейност (дестилерия за етеричномаслени култури) и обществено 

обслужващи дейности, м. „Кошовица“, по КККР на землище на с. Старосел, 

Община Хисаря, Област Пловдив, от ПИ 69016.299.755, през ПИ 69016.299.10 

до ПИ 69016.299.11, м. „Кошовица“, по КККР на землище на с. Старосел, 

Община Хисаря, Област Пловдив. Проектът включва изработване на ПУП – 

Парцеларен план за трасе на кабел ниско напрежение и довеждащ водопровод 

за водоснабдяване на дестилерия за етерично маслени култури в УПИ 299009 за 

производствена и складова дейност (дестилерия за етеричномаслени култури) и 

обществено обслужващи дейности, м.„Кошовица“, по КККР на землище на с. 

Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, от ПИ 69016.299.755, през ПИ 

69016.299.10 до ПИ 69016.299.11, м. „Кошовица“, по КККР на землище на с. 

Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив. Налице е положително становище 

на ЕСУТ, с което е одобрен проектът. Трасето не засяга и не преминава през 

общински имоти. С оглед изложеното в докладната по предложеното решение, 

както и положителното решение на ЕСУТ и изложеното по-горе, общинският 

съвет намира решението за целесъобразно. 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 16 

Присъствали – 16             - „против“ – няма 

Гласували – 16                          - „въздържали се“ –  

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                           /ПеткоПетров/  



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail:obs@hisar.bg, contacts@hisarya.bg, web: http://hisarya.bg                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                 №  228 

 

     Взето с Протокол № 14 на  извънредно заседание на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 21.10.2020 год. 

 

     Относно: точка „Шестнадесета“ - Докладна записка относно: Заявление вх. 

№ 91-00-241/06.10.2020 г. от С. Л. А. и П. П. А., чрез пълномощник С. Ц. Ц., с 

пълномощно от 28.09.2020 г. за допускане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ 

на УПИ IX-2303, кв. 15 гр. Хисаря, Община Хисаря - докладва: инж. Пенка 

Ганева – кмет на Община Хисаря. 

 

    На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 

2 и т. 6 от ЗУТ , с поименно гласуване Общински съвет Хисаря  

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Дава съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на 

УПИ IX-2303, кв. 15 гр. Хисаря, Община Хисаря за промяна на границата 

между УПИ IX-2303 и УПИ VIII-2304 по имотната граница между двата имота, 

промяна на уличната регулационна граница на УПИ IX-2303 към ул. „Райна 

Княгиня“, зона Жм със свободно застрояване с градоустройствени показатели в 

съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на 

Общински съвет гр. Хисаря. 

 

МОТИВИ: Във връзка с подаденото заявление, към докладната е приложено и 

задание за проектиране и скица-предложение. Същите не противоречат на ОУП 

на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. 

Хисаря. Заявлението е разгледано на ЕСУТ при Община Хисаря, която се е 

произнесла с положително решение. Налице са всички предпоставки за даване 

на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ IX- 
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                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
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2303, кв. 15 гр. Хисаря, Община Хисаря, предвид което общински съвет намира 

решението за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 16 

Присъствали –  16                - „против“ – няма 

Гласували – 16                       - „въздържали се“ – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                    /Петко Петров/ 
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                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail:obs@hisar.bg, contacts@hisarya.bg, web: http://hisarya.bg                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                 №  229 

 

     Взето с Протокол № 14 на извънредно  заседание на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 21.10.2020 год. 

 

     Относно: точка „Седемнадесета“ - Докладна записка относно: Заявление вх. 

№ 26-00-666/08.10.2020 г. от „БЕГТО“ ЕООД, ЕИК 204913822, чрез 

пълномощник С. З. Х., с пълномощно от 10.09.2020 г. за допускане на проект на 

план - схема за елементи на техническата инфраструктура - кабелна линия НН 

за обект: „Фотоволтаична електроцентрала с номинална мощност 30 kWp“ в 

УПИ VI-148, кв. 42А по регулационния план на с. Кръстевич, Община Хисаря, 

Област Пловдив - докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на Община Хисаря. 

 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, 

Общински съвет Хисаря  

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие за преминаване на трасе за кабелна линия НН за 

обект: „Фотоволтаична електроцентрала с номинална мощност 30 kWp“ в УПИ 

VI-148, кв. 42А по регулационния план на с. Кръстевич, Община Хисаря, 

Област Пловдив, по улица с о.т. 4-31а-86а по червени линии и надписи за 

трасето и червени щрихи за сервитута в приложения проект.  

2. Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, проучване и 

проектиране на План-схема за трасе за кабелна линия НН за обект: 

„Фотоволтаична електроцентрала с номинална мощност 30 kWp“ в УПИ VI-

148, кв. 42А по регулационния план на с. Кръстевич, Община Хисаря, Област 

Пловдив, по улица с о.т. 4-31а-86а по червени линии и надписи за трасето и 

червени щрихи за сервитута в приложения проект. 

 

МОТИВИ: На 08.10.2020 год., в администрацията на община Хисаря е 

депозирано заявление с вх. № 26-00-666/08.10.2020 г. от „БЕГТО“ ЕООД, ЕИК  
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204913822  за разрешаване на изработване на проект на план - схема за 

елементи на техническата инфраструктура - кабелна линия НН за обект: 

„Фотоволтаична електроцентрала с номинална мощност 30 kWp“ в УПИ VI-

148, кв. 42А по регулационния план на с. Кръстевич, Община Хисаря, Област 

Пловдив. Заявлението е разгледано на ЕСУТ пти община Хисаря, която се е 

произнесла с положително решение, приложено към докладната. За 

законосъобразно провеждане на процедурата по заявлението на „БЕГТО” 

ЕООД  необходимо съгласие и разрешение на общинския съвет, ето защо, както 

и отчитайки решението на ЕСУТ и приложената към докладната документация,  

съвета счита решението за целесъобразно. 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 16 

Присъствали – 16     - „против“ – няма 

Гласували – 16                     - „въздържали се“ – няма  

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР  НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                          /Петко Петров/ 
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                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
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П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 №  230 

 

     Взето с Протокол № 14 на извънредно заседание на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 21.10.2020 год. 

 

     Относно: точка „Осемнадесета“ - Докладна записка относно: Готовността 

на общината за работа при зимни условия - докладва: инж. Пенка Ганева – кмет 

на община Хисаря. 

     

На основание чл. 21, ал. 1, чл. 23 и  ал. 2 от ЗМСМА,Общински съвет Хисаря  

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

       Приема информацията относно готовността на общината за работа при 

зимни условия . 

 

МОТИВИ: За добиване реална представа за готовността на Община Хисаря за 

зимния сезон на 2020-2021 г., Общински съвет-Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 16 

Присъствали – 16     - „против“ – няма  

Гласували – 16              - „въздържали се“ – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                                /Петко Петров/  
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П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 №  231 

 

     Взето с Протокол № 14 на извънредно заседание на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 21.10.2020 год. 

 

    Относно: точка „Деветнадесета“ - Докладна записка относно: Използването 

на минералната вода на територията на община Хисаря и търсене на 

възможности за увеличаване на приходите на общината - докладва: инж. Пенка 

Ганева – кмет на община Хисаря.  

 

  На основание чл. 21, ал. 1, чл. 23 и  ал. 2 от ЗМСМА ,Общински съвет Хисаря   

 

Р  Е  Ш  И  : 

Приема информацията относно използването на минералната вода на 

територията на община Хисаря и търсене на възможности за увеличаване на 

приходите на общината. 

 

          МОТИВИ: С цел придобиване на реална представа за експлоатацията на 

водните минерални обекти на територията на община Хисаря, както и търсене 

на възможности за тяхното по-рационално използване с оглед увеличаване на 

приходите на общината, общински съвет намира решението за целесъобразно. 
 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 16 

Присъствали – 16                - „против“ – няма 

Гласували – 16                        - „въздържали се“ – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                       / Петко Петров/  
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П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 №  232 

 

     Взето с Протокол № 14 на извънредно заседание на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 21.10.2020 год. 

 

     Относно: точка „Двадесета“ - Докладна записка относно: Актуализация на 

инвестиционната програма на Община Хисаря за 2020 г. -  докладва: инж. 

Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря Хисаря. 

 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 и 3, и чл. 144, 

ал. 4 от ЗПФ,  ,с поименно гласуване Общински съвет Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 1. Приема актуализация на инвестиционната програма за 2020 г. съгласно ново 

приложение № 1; 

2. Приема актуализация на бюджета за 2020 г. съгласно приложение № 2; 

3. Приема актуализация на разчета за СЕС за 2020 г. съгласно приложение № 3. 

 

         МОТИВИ: След преглед и анализ се установи необходимост от 

актуализация на инвестиционната програма за 2020 г., на бюджета за 2020 г. и 

разчета за СЕС за 2020 г., съгласно приложените към докладната приложения. 

Актуализацията касае както обекти, финансирани от собствени средства, така и 

такива, финансирани с целева субсидия. Актуализацията на обекти 

финансирани от собствени средства са касателно Рехабилитация и 

реконструкция на общинска пътна мрежа и Отводняване минерален отток от 

водопиен павилион „Момина баня”, които средства се завишават а сметка на 

намеление по обект Изграждане на ограда около СОЗ (санитарно охранителна 

зона) на минерален извор с. Красново - Красновски бани. Завишението е 

необходимо, поради включването на допълнителни СМР по отношение пътната 

мрежа и средства за ПБЗ по отношение водопийния павилион. По отношение 

обектите, финансирани с целева субсидия, в докладната са изложени 

аргументирани основания, които обосновават наложителност на актуализаията.  
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Така например обект Битова и дъждовна канализация на с. Старосел - изготвяне 

на ПУП-ПРЗ, ПУП-ПП за ел. трасе, не може да бъде вузложен без провеждане 

на процедура по ЗОП, с оглед което е обосновано да отпадне от 

инвестиционната програма за 2020 год., докато необходимостта от преработка и 

проектиране на всички съпътстващи части към проекта, свързани с помпена 

станция по отношение допълнително водоснабдяване на с. Кръстевич, налага 

увеличаване на стойностите. Предвид изложеното и воден от посоченото в 

докладната, общински съвет намира решението за целесъобразно. 
Общ брой общински съветници – 17  - „за” –  16 

Присъствали –  16            - „против“ – няма 

Гласували – 16              - „въздържали се“ – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                                /Петко Петров/ 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 № 233 

 

     Взето с Протокол № 14 на извънредно заседание на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 21.10.2020 год. 

 

     Относно: точка „Двадесет и първа“ - Докладна записка относно: Извозване, 

рампиране до временен склад и транспорт до общински обекти на дърва за 

огрев, намиращи се в обект №17001 с отдел 114В в землище Кръстевич - 

докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря Хисаря. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА  във връзка с  чл.10, ал.1, т.1 и 3, 

чл.27, ал.2 и чл.71, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървестни горски продукти, с 

поименно гласуване Общински съвет Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Възлага на Кмета на общината на основание чл.27, ал.2 от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии– 

държавна и общинска собственост да сключи договор с изпълнител, без 

провеждане на конкурс чрез пряко договаряне, за услуга „Извоз, кубиране и 

рампиране на дървесина находяща се в обект №17001 с отдел 114в  в землище 

Кръстевич до временен - склад 1 брой - на главен път за х.Бунтовна до чешма 

„Габровски дол”, – 80 пл.м³ дърва (съгласно протокол за освидетелстване на 

сечище № 0384479 от 03.01.2018г.) на цена 10 лв. /пл.м³ без ДДС. 

2. Възлага на Кмета на общината на основание чл.27, ал.2 от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии– 

държавна и общинска собственост да сключи договор с изпълнител, без 

провеждане на конкурс чрез пряко договаряне за услуга „Товарене и транспорт 

от временен склад (1 брой - на главен път за х.Бунтовна до чешма „Габровски 

дол”)  до общински структури и разтоварване”  на 80 пл.м³ дърва на цена, както 

следва:  
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- Първа зона за транспорт включваща населените места: селата Кръстевич, 

Красново, Красновски бани, Беловица, Мало крушево и Старосел – 16,24 

лв./пл.м³; 

- Втора зона за транспорт включваща населените места: селата Мътеница, 

Паничери, Старо Железаре и Ново Железаре – 19,49 лв./пл.м³; 

- Трета зона за транспорт включваща населените места: селата Черничево, 

Михилци и гр. Хисаря – 22,74 лв./ пл.м³; 

 

 

          МОТИВИ: В докладната записка е подробно описана фактическата 

обстановка, мотивирала вносителя да депозира предложеното решение до 

общинския съвет. Налице е сключен договор за сеч, кастрене, разкройване, 

извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесина, който договор 

изпълнителят не е изпълнил и е прекратен по вина на изпълнителя. Предвид 

това е допустимо сключване на договор с изпълнител, без да провеждат открит 

конкурс или договаряне, когато е Необходимо, съгласно разпоредбите на чл.27 

от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горските територии– държавна и общинска собственост. В докладната е 

сторена подробен финансов анализ, който обосновава и предложените цени за 

товарене и транспорт. Воден от предходното, както и от изложеното в 

докладната, общинският съвет намира решението за целесъобразно. 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 16 

Присъствали –  16                - „против“ – няма 

Гласували – 16              - „въздържали се“ – няма 

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                             /Петко Петров/  
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Р Е Ш Е НИЕ 

№ 234 

 

Взето с Протокол № 14 на извънредно заседание на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 21.10.2020 год. 

 

         Относно: точка „Двадесет и втора“ - Докладна записка относно: 

Заявление вх. № 94-00-С-198/03.08.2020 г. от С. С. Ч. за допускане за изготвяне 

на проект за изменение на ПУП-ИПРЗ за УПИ XLIV-5135, кв. 90, гр. Хисаря, 

Община Хисаря, Област Пловдив – докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на 

община  Хисаря. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 

от ЗУТ, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

Дава съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за изменение 

на уличната регулация към улица с о.т. 178-180 по плана гр. Хисаря, Община 

Хисаря, Област Пловдив, за образуване на XLIV-5135, кв. 90, гр. Хисаря, 

Община Хисаря, Област Пловдив с неприложена регулация. 

МОТИВИ: След като разгледа докладната и приложените към нея документи, 

общински съвет установи, че е налице влезнала в сила, но неприложена улична 

регулация. За да преодолее несъответствието, следва да се проведе процедура 

по чл.15 ЗУТ, за което е депозирана и изрична молба от молителя. В тази 

връзка, необходимо е първо да се изработи съответния проект на ПУП-ПРЗ. 

Към докладната е приложено заявление, както и положително съгласувателно 

решение на ЕСУТ. С оглед предходното, общинският съвет намира решението 

за законосъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 16 

Присъствали – 16             - „против“ – няма 

Гласували – 16                           - „въздържали се“ – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ,      ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов     

ТЕХН.СЪТРУДНИК„ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКО 

ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                 /Петко Петров/ 
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Р Е Ш Е НИЕ 

 

№ 235 

 

Взето с Протокол № 14 на извънредно заседание на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 21.10.2020 год. 

 

         Относно: точка „Двадесет и трета“ - Докладна записка относно: 

Кандидатстване на община Хисаря по Процедура № BG16M1OP002-3.011 - 

„Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 

2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ ХИСАРЯ”, по приоритетна ос 

3 „Натура 2000 и биоразнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 

2014 – 2020 г.” - докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община  Хисаря. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,Общински съвет 

Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Общински съвет Хисаря дава съгласие Община Хисаря да кандидатства 

по Процедура № BG16M1OP002-3.011 - „Подобряване на природозащитното 

състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР в 

територията на МИГ ХИСАРЯ”, по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и 

биоразнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”с 

проект: „Изпълнение на дейности за подобряване на природозащитното 

състояние на видове включени в Стратегията на МИГ Хисаря”. 

2.  Общински съвет Хисаря възлага на Кмета на Община Хисаря да предприеме 

необходимите дейности по подготовка на проектно предложение. 

 

МОТИВИ: Проектът, с който общината възнамерява да кандидатства, е 

свързан с опазване и подпомагане на застрашени от изчезване земноводни – 

тритони, което ще спомогне за запазване на биологични вид и разнообразие  в 

природата. На второ място, настоящото решение е необходимо с оглед спазване  
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процедурните правила по кандидатстване по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и 

биоразнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.   
Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 16 

Присъствали – 16                     - „против“ –няма 

Гласували – 16                                  - „въздържали се“ – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,      ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов     

ТЕХН.СЪТРУДНИК„ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКО 

ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                        /Петко Петров/  
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Р Е Ш Е НИЕ 

 

№ 236 

 

Взето с Протокол № 14 на извънредно заседание на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 21.10.2020 год. 

 

         Относно: точка „Двадесет и четвърта“ - Докладна записка относно: 

Отпускане на еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с изявени 

дарби от Община Хисаря - докладва: Ива Вълчева – Председател на ПК 

„Образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, 

младежка и социална политика“ 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 вр. чл.21 ал.2 от ЗМСМА, с поименно 

гласуване Общински съвет Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Дава съгласие да отпусне еднократно финансово стимулиране в размер на една 

минимална работна заплата за страната на колективи, деца и младежи с изявени 

дарби, въз основа на постигнати успехи, както следва: 

1. Н. П. Б. - състезателка по художествена гимнастика в СКХГ „Брилянт“ – 

2 златни медала от Зонално първенство в гр. Пловдив и Държавно първенство 

в гр. Шумен. 

2. Т. П. Т. – III- то място от XIX-ти Национален конкурс за детска забавна 

песен на фолклорна основа „Златен извор“; III-та награда от Национален 

младежки конкурс „Петнадесет лалета“ и др. 

 

МОТИВИ: С оглед постигнатите от изброените деца успехи, взимайки предвид 

и решението на Комисия по образование, култура, вероизповедания, спорт, 

туризъм, здравеопазване, младежка и социална политика, отчитайки, че са 

изпълнени изискванията на Наредбата за реда и начина за отпускане на  
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еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от 

община Хисаря, общинският съвет намира решението за целесъобразно. 
Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 16 

Присъствали – 16                     - „против“ –няма 

Гласували – 16                                  - „въздържали се“ – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,      ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов     

ТЕХН.СЪТРУДНИК„ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКО 

ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                 /Петко Петров/  
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Р Е Ш Е НИЕ 

 

№ 237 

 

Взето с Протокол № 14 на извънредно заседание на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 21.10.2020 год. 

 

         Относно: точка „Двадесет и пета“ - Докладна записка относно: 

Изпълнение ползването на дървесина от горски територии, собственост на 

община Хисаря за редовни сечи за Лесфонд 2020г. по реда и условията на чл.5 

от Наредба № 8 от 05.08.2011г. за сечите в горите -  докладва: инж. Пенка 

Ганева – кмет на община  Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.101 ал.1, чл.112 ал.1, т.1 от 

Закона за горите, чл.5, ал.1, чл.10,ал,1, чл.14,ал1 от „Наредба №8/05.08.2011г. за 

сечите в горите“ и съгласно чл.3, ал.1, т.1, чл.5, ал.1,т.1, ал.3, чл.35, чл.49, 

ал.1,т.2, чл.71, от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии – държавна и общинска собственост“, с 

поименно гласуване Общински съвет Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

     1. Определя ползването на дървесина от горски територии – общинска 

собственост  в Обект №2001 с отдел/подотдел 254 „б „ и Обект №2002 с 

отдел/подотдел 255 „г“, да се осъществява чрез продажба на стояща дървесина 

на корен. 

        2. Възлага на кмета на Община Хисаря да организира  и проведе  

процедура търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества  

стоящата дървесина на корен  по реда на „Наредба за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и 

общинска собственост“: 

-  в Обект №2001 с отдел/подотдел 254 „б „ с прогнози количества дървесина - 

776 пл.куб.м,  

 - в Обект №2002 с отдел/подотдел 255 „г“ с прогнози количества дървесина – 

1062 пл.куб.м намиращи се в землището на град Хисаря с горски територии, 

общинска собственост. 
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   3.Определя минимална начална цена на прогнозни количества стояща 

дървесина на корен в Обект №2001 с отдел/подотдел 254 „б“ – 776 пл.куб.м. с 

начална цена – 14725.00лева без ДДС и Обект №2002 с отдел/подотдел 255 „г“ -

1062 пл.куб.м с начална цена – 19593.00лева без ДДС. 

 

МОТИВИ: С оглед необходимостта за извършване на възобновителна сеч и 

отгледна сеч в горски територии – общинска собственост, като взе предвид, че 

целите на тези сечи са регулиране на състава и произхода на насажденията, 

подобряване на растежа и увеличаване на производителността на насажденията, 

както и качеството на дървесината, подобряване защитните и специалните 

функции на горите, подобряване здравословното състояние и устойчивостта на 

насажденията, поддържане и опазване на биологичното разнообразие в горите, 

намаляване риска за възникване на пожари в горите, осигуряване на 

възобновяване на създаване на ново поколение гори, опазване и възстановяване 

на биологичното разнообразие и генетичния фонд, като взе предвид, че са 

спазени изискванията на Наредба за сечите в горите и Наредба за условията и 

реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и 

общинска собственост, както и нормативното изискване за вземане на решение 

на общински съвет в съответната част, общинският съвет намира решението  за 

целесъобразно. 
Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 16 

Присъствали – 16                     - „против“ –няма 

Гласували – 16                                  - „въздържали се“ – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,      ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов     

ТЕХН.СЪТРУДНИК„ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКО 

ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                 /Петко Петров/  
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  ХИСАРЯ 
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                                                                                                                П р е п и с! 

Р Е Ш Е НИЕ 

 

№ 238 

 

Взето с Протокол № 14 на извънредно заседание на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 21.10.2020 год. 

 

         Относно: точка „Двадесет и шеста“ - Докладна записка относно: 

Приемане и утвърждаване начална тръжна цена за продажба на  УПИ II-общ. 

кв. 27 по КРП на гр. Хисаря, кв. Веригово, одобрен със Заповед: РД-02-14-

2295/2000г. и РД-06-224/2006г., с площ от 269 кв.м. 

-  докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община  Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 2, ал. 4, ал. 5, от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, 

чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка. с чл. 

68, ал. 1, т. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество в Община Хисаря, Пловдивска област, с поименно 

гласуване Общински съвет Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Да се извърши  продажба чрез публичен явен търг на                                                        

УПИ II-общ. кв. 27 по КРП на гр. Хисаря, кв. Веригово, одобрен със Заповед: 

РД-02-14-2295/2000г. и РД-06-224/2006г., с площ от 269 кв.м., АОС  №  

1391/26.08.2020 г.  

         2. Приема и утвърждава начална тръжна цена за имота по т. 1, 

определената с доклад на независим лицензиран оценител инж. Л. Л. – 

сертификат за оценка на недвижими имоти рег. №100100749 от 14.12.2009 год.., 

пазарна цена с начислен ДДС  за УПИ II-общ. кв.27 по КРП на гр. Хисаря, кв. 

Веригово 7440.00 (седем хиляди четиристотин и четиридесет/ лева с ДДС. 

          3. Възлага на кмета на община Хисаря да организира и проведе публичен 

явен търг и сключи договор за продажба. 

 

МОТИВИ: Като взе предвид, че Община Хисаря е собственик на недвижим 

имот- частна общинска собственост УПИ II-общ. кв. 27 по КРП на гр. Хисаря,  
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кв. Веригово, одобрен със Заповед: РД-02-14-2295/2000г. и РД-06-224/2006г., с 

площ от 269 кв.м., АОС  №  1391/26.08.2020 г., като взе предвид, че 

недвижимия имот е включен в годишната програма за управление и 

разпореждане с недвижими имоти- общинска собственост, приета от Общински 

съвет - Хисаря, като недвижим имот, който общината има намерение да 

предложи за продажба, както и с оглед осигуряване приходната част на 

бюджета на община Хисаря, общинският съвет намира решението за 

целесъобразно. 
Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 16 

Присъствали – 16                     - „против“ –няма 

Гласували – 16                                  - „въздържали се“ – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,      ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов     

ТЕХН.СЪТРУДНИК„ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКО 

ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                 /Петко Петров/  
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