
 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obshtina@hisar.bg, web: http://hisar.bg 

               П р е п и с ! 

Р Е Ш Е НИЕ 

 

№ 188 

 

        Взето с Протокол № 13 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 08.09.2020 год. 

 

         Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно: Подготовката на 

Четвъртото общо събрание на Асоциация общински гори (АОГ) и избор на 

упълномощен представител и заместник на Община Хисаря, които да я 

представляват в Асоциацията – докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на Община 

Хисаря 

 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, с поименно гласуване 

Общински съвет Хисаря 

 

                                                            Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Общински съвет Хисаря определя за упълномощен представител на Община 

Хисаря в Асоциация общински гори инж. Пенка Ганева – Кмет на Община 

Хисаря. 

 

2. Общински съвет Хисаря определя за заместник упълномощен представител на 

Община Хисаря в Асоциация общински гори г-жа Милена Балямска – 

Заместник-кмет на Община Хисаря. 

 

 

МОТИВИ: С оглед предстоящото Общото събрание на Асоциация 

общински гори и необходимостта съгласно чл. 15 от Устава на АОГ да се 

определи представител на Община Хисаря и негов заместник, които да 
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представляват общината в АОГ, 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, 

ЗАМЕСЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                            /Петко Петров/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obshtina@hisar.bg, web: http://hisar.bg 

              П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  189  

 

Взето с Протокол № 13 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 08.09.2020 год. 

 

 

Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно: Заявление вх. № 93-

00-148/17.07.2020 г. от инж. Пенка Ганева – Кмет на Община Хисаря, за 

одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПУП-ПЗ за част от квартал  

97 по КРП на с. Паничери, 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. 129, ал. 1 от 

ЗУТ, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря  

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

    Одобрява проект за изменение на ПУП– ПР и проект на ПУП-ПЗ за част от 

квартал 97 по КРП на село Паничери, община Хисаря, област Пловдив, 

включващ следните урегулирани поземлени имоти: IV-общ., V-общ., VI-общ., 

VII-държ., VIII-държ, IХ-държ, Х-държ, ХI-държ., ХII-държ, ХIII-държ., ХIV-

държ., ХV-държ., ХVI-държ., ХVII-държ., ХVIII-държ., XIX-държ., XX-държ., 

XXI-държ., квартална зелинина и улици с осови точки: 270-271-272-273-275-

276, като предвижда: 

   - Обособяване на 18 броя урегулирани поземлени имоти, частна общинска 

собственост за жилищно застрояване: IV-общ., V-общ., VI-общ., VII-общ., VIII-

общ, IХ-общ, Х-общ, ХI-общ., ХII-общ, ХIII-общ., ХIV-общ., ХV-общ., ХVI-

общ., ХVII-общ., ХVIII-общ., XIX-общ., XX-общ., XXI-общ. в квартал 97, 

съгласно задрасквания, щрихи и надписи в зелен цвят; изменение на улична 

регулация – улица с осови точки 270-271-272-273-275-276, съгласно линии, 

надписи, щрихи и зачерквания в кафяв цвят, с ново свободно нискоетажно 

застрояване зона Жм, с градоустройствени показатели височина до 10 м, 

етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 40 %, озеленяване мин. 40 %, 
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Кинт до 1.0, съгласно пунктири в червен цвят и котировки в черно, надписи в 

синьо на матрицата за застрояването; 

    - Територията, отредена за Квартална градина се обособява в отделен квартал 

97а, като в него се образуват УПИ I-зеленина и УПИ II-зеленина, общинска 

собственост, разделени от съществуващ на място отводнителен канал, съгласно 

линии и надписи в кафяв цвят в приложения проект. 

 

 

      МОТИВИ: Като взе предвид, решението на ЕСУТ, както и изложеното в 

обяснителната записка, приложена към докладната на Кмета на Община 

Хисаря, като взе предвид, че новообразуваните УПИ отговарят на 

изискванията на чл. 19, ал. 1 от ЗУТ за минимални размери за лице и площ и 

до всеки УПИ е осигурен достъп, отчитайки предвиждането в 

новообразуваните УПИ жилищното застрояване да бъде задължително с малка 

височина, съгласно ограничителните линии, както и предходно свое Решение 

№ 156, взето с Протокол № 11/23.06.2020 г. от Общински съвет Хисаря, 

общинският съвет единодушно 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 /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obshtina@hisar.bg, web: http://hisar.bg 

              П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №   190 

 

Взето с Протокол № 13 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 08.09.2020 год. 

 

Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно: Готовността на 

Общината за задоволяване на населението с дърва за огрев - 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  : 

Приема информацията за готовността на Общината за задоволяване на 

населението с дърва за огрев.  

МОТИВИ: С оглед предстоящия зимен сезон и проверката на 

готовността на общинската администрация заедно с ТП ДГС Хисар 

своевременно да снабдяват населението на общината с дърва за огрев, 

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, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obshtina@hisar.bg, web: http://hisar.bg 

              П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

           №   191 

 

Взето с Протокол № 13 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 08.09.2020 год. 

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

Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за 

новородено или осиновено дете - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на 

община Хисаря. 

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

 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1.          Избира представител за комисия по Правилник за условията и реда 

за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на 

длъжност заместник председател – В. Н. П..  

 

       МОТИВИ: Предоставянето на финансова помощ за новородено или 

осиновено дете в Община Хисаря е регламентирано в  Правилник за условията 

и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете. 

Съгласно разпоредбите на Правилника еднократната финансова помощ се 

отпуска въз основа на заявление-декларация, което се разглежда от петчленна 

комисия. За попълване състава на тази комисия, общинският съвет следва да 

излъчи свой представител, с оглед което 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, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obshtina@hisar.bg, web: http://hisar.bg 

              П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

       №  192 

 

Взето с Протокол № 13 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 08.09.2020 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 

300 (триста) лв.  на  А. И. П., гр. Хисаря, ул. Иванка Пашкулова  №8, поради 

настъпил здравословен инцидент. Проведено е оперативно лечение. Г-жа П. е 

представила епикриза и разходни документи на стойност 1000лв.  

2. Общински съвет Хисаря отпуска еднократна парична помощ в размер на 

300 (триста) лв.  на  Е. Й. П., гр. Хисаря, ул. Априлци  №28, поради настъпил 

тежък здравословен инцидент. Г-жа П. е представила епикризи и фактура на 

стойност 1420лв.  

3. Общински съвет Хисаря отпуска еднократна парична помощ в размер на 

400 (четиристотин) лв.  на  П. Н. И., гр. Хисаря, ул. Зорница  №8, поради 

настъпил здравословен инцидент. Проведено е скъпоструващо оперативно 

лечение. Г-н И. е представил епикриза и фактури на обща стойност 3688лв.  

4. Общински съвет Хисаря отпуска еднократна парична помощ в размер на 

на 300 (триста) лв.  на  П. П. Т., гр. Хисаря, ул. Калоян  №43, поради настъпил 

здравословен инцидент. Проведено е оперативно лечение. Г-н Т. е представил 

епикриза и фактура на стойност 1360 лв.  
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5. Общински съвет Хисаря отпуска еднократна парична помощ в размер на 

200 (двеста) лв.  на Ж. Т. И., настойник на Т. И. И.,  гр. Хисаря,ул. Гео Милев 

№18, поради тежък социален инцидент свързан с увреденото здравословно 

състояние на Т. И. за покриване на разходите му за лечение. 

 

 

 

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 

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/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obshtina@hisar.bg, web: http://hisar.bg 

                                                                                                             П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

       №   193 

 

Взето с Протокол № 13 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 08.09.2020 год. 

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

Наредба за условията и реда за поемане, обслужване и управление на 

общинския дълг на община Хисаря - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на 

община Хисаря. 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 15, ал. 3 и чл. 19 от Закона за общинския дълг при 

спазване на изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26, 

ал. 1 и ал. 3 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, с поименно 

гласуване Общински съвет Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Приема Наредба за условията и реда за поемане, обслужване и 

управление на общинския дълг на община Хисаря. 

МОТИВИ: Съгласно чл.15 ал.3 от Закон за общинския дълг, общинските 

съвети приемат Наредба, с която се определят реда и условията за обсъждане на 

проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен дълг. При приемане на 

наредбата са спазени производствените правила по ЗНА. Сторено е обществено 

обсъждане. Предвид предходното, общински 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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     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obsthina@hisar.bg, web: http://hisar.bg 

               П р е п и с ! 

Р Е Ш Е НИЕ 

         

      №   194 

 

Взето с Протокол № 13 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 08.09.2020 год. 

         

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

Бюджет 2020 г., Инвестиционната програма 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, ал.2 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 и 3 и чл.144 ал.4 

от ЗПФ и чл.41, ал.2 и 3 и чл.57, ал.2 от Наредбата на Общинския съвет, с 

поименно гласуване  Общински съвет Хисаря: 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

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

второстепенните разпоредители за 2020 г., съгласно Приложение № 1 

2. Включва обект в инвестиционната програма за 2020 г. с 

наименование: „Фитнес уреди за открито”, със сметна стойност 14 280 лв., 

източник на финансиране „Държавна субсидия за делегирани от държавата 

дейност” § 31-11, дейност по ЕБК: 239 „Други дейности по вътрешната 

сигурност” – държ. отг., § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти”  и 

година на изпълнение 2020 г.  

3. Включва обект в инвестиционната програма за 2020 г. с 

наименование: „Закупуване на Джага Summer Free International“ със сметна 

стойност 1500 лв., източник на финансиране „Държавна субсидия за делегирани 

от държавата дейност” § 31-11, дейност по ЕБК: 526 „Центрове за обществена 
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подкрепа” – държ. отг., § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и 

съоражения”  и година на изпълнение 2020 г. 

4. Изменя стойността по т.9 от Ремонтната програма на община 

Хисаря – Почистване на речното корито с. Паничери – 20 770 лв.  

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

съгласно Приложения № 2 и 3; 

6.    Включва обект в инвестиционната програма за 2020 г. с 

наименование: Изграждане на улично осветление като част от обект:  

„Реконструкция и благоустрояване на улица с о.т. 86-61-197в-197г ( ул. „Васил 

Петрович – ул. „Шейново“) със сметна стойност 10 000 лв., източник на 

финансиране „Помощи и дарения от страната“ §45-03, дейност по ЕБК: 604 

„Осветление на улици и площади“ – местна отг., § 52-06 „Изграждане на 

инфраструктурни обекти“ и година на изпълнение 2020 г. и приема 

актуализация на бюджета, както следва:  

По приходната част на Бюджета: 

  било става разлика 

§ 45-03 Капиталови помощи и дарения от страна - местна отг. 0 10000 10000 

ВСИЧКО ПО ПРИХОДА: 0 10000 10000 

по разходната част на Бюджета: 

Дейност 604 „Осветление на улици и площади ” - местна отг. 

  било става разлика 

§ 52-06 Изграждане на ифраструктурни обекти                                              0 10000 10000 

ВСИЧКО 0 10000 10000 

 

 

 

 

       МОТИВИ: С пълно единодушие, общинският съвет приема за внесеното 

от кмета на общината предложение за Актуализация на Бюджет 2020 г., 

Инвестиционната програма 2020 г. и Разчета на сметките за СЕС за 2020 г. на 

Община Хисаря. Целесъобразно е да се извършат приетите с акта компенсирани 

промени в частта за делегираните от държавата дейности между утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност и от една дейност в друга, 

при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата 

дейности и в частта на местните дейности между утвърдените разходи в 

рамките на една бюджетна дейност и от една дейност в друга. В докладната 

записка на кмета на общината, подробно са изложени причините, които налагат 

предложените актуализации и промени. Видно от изложеното, касае се за 

дейности с изключително социална насоченост, а дейността по почистването на 



речното корито в с. Паничери  - по опазване на околната среда и гарантиране 

сигурността на жителите на общината, предвид предстоящия дъждовен сезон. 

 

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/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obshtina@hisar.bg, web: http://hisar.bg 

                                                                                                              П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №   195 

 

Взето с Протокол № 13 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 08.09.2020 год. 

 

 

Относно: точка „Осма“ - 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.23 и т.6 и 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. М. М. К. – златен медал индивидуално от Балкански шампионат за   

юноши до 18 г. в Истанбул, Турция; златен медал Държавно първенство 

по прескачане на препятствия за юноши до 18 г.  с. Царацово; 

2. Б. П. Г. – II-ро място в Национален конкурс „Песен от извора“; II-ро 

място в Трети фестивал за млади изпълнители „Моята песен за 

България“; I-во място Национален младежки конкурс „Петнадесет 

лалета“; I-во място от XIX –ти Национален конкурс за детска забавна 

песен на фолклорна основа „Златен  извор“ и др. 
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3. В. В. Д. - III- та награда от  Национален младежки конкурс „Петнадесет 

лалета“; III-то място от XIX–ти Национален конкурс за детска забавна 

песен на фолклорна основа „Златен  извор“  

4. Д. Д. Б. - III-то място от XIX–ти Национален конкурс за детска забавна 

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

Клептуза“  гр. Велинград и др. 

5. М. И. Ч. - I-во място  Еврофолк „Жива вода“; I-во място „Абанико“ гр. 

София, I-во място  от  Национален младежки конкурс „Петнадесет 

лалета“ и др. 

6. М. К. В. - III-то място от XIX–ти Национален конкурс за детска забавна 

песен на фолклорна основа „Златен  извор“; 

7. Н. Н. Ю. - II-ро място от XIX–ти Национален конкурс за детска забавна 

песен на фолклорна основа „Златен  извор“; III-то място  от  Национален 

младежки конкурс „Петнадесет лалета“ и др. 

8. Н. М. П.– II-ро и III-то място  от  Национален младежки конкурс 

„Петнадесет лалета“ 

9. Н. П. Г. – I-во място от XV Национален фестивал за млади изпълнители 

на Българска патриотична песен „Родолюбие“ ; I-во място от Пети 

национален конкурс за млади изпълнители за популярна песен гр. 

Карлово и I-во място  от  Национален младежки конкурс „Петнадесет 

лалета“ и др. 

10. Н. Ц. Д. - I-во място от XIX–ти Национален конкурс за детска забавна 

песен на фолклорна основа „Златен  извор“; 

11. Н. Т. М. - I-во място  от  Национален младежки конкурс „Петнадесет 

лалета“ ; II-ро място от XIX–ти Национален конкурс за детска забавна 

песен на фолклорна основа „Златен  извор“ и др; 

12. Р. И. Х. - I-во място от XIX–ти Национален конкурс за детска забавна 

песен на фолклорна основа „Златен  извор“ ; II-ра награда  от  

Национален младежки конкурс „Петнадесет лалета“ и др. 

13. Т. Т. Ф. - I-во място – „Короната на Орфей“ Гърция; I-во място „Ноти по 

пясъка“ гр. Приморско ; I-во място – „Звездите на Албион“ гр. Лондон; I-

во място от  Национален младежки конкурс „Петнадесет лалета“ и др. 

14. Детски танцов състав 2-ра възрастова група към НЧ „Иван Вазов -1904 г.“ 

гр. Хисаря  с ръководител Мария Шаралиева – III-то място – „Път на 

славата“ гр. София 



15. Детски танцов състав 3-та възрастова група към НЧ „Иван Вазов -1904 г.“ 

гр. Хисаря  с ръководител Мария Шаралиева – III-то място – „Път на 

славата“ гр. София 

16. Мажоретен състав Twirling batton  към НЧ „Иван Вазов -1904 г.“ гр. 

Хисаря с ръководител Мария Шаралиева – I-во място – Междинароден 

фестивал ва изкуствата „Утринна звезда“  гр. София 

 

        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 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obshtina@hisar.bg, web: http://hisar.bg 

                                                                                                             П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №   196 

Взето с Протокол № 13 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 08.09.2020 год. 

 

Относно: точка „Девета“ - Докладна записка относно: Даване на 

принципно съгласие от Общински съвет – Хисаря за процедиране по реда на чл. 

78а от ППЗСПЗЗ  промяна начина на трайно ползване на общински ПИ с 

идентификатор 77270.3.908, област Пловдив, община Хисаря, град Хисаря от 

„дере“ в „изоставена орна земя“ - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на 

община Хисаря. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, във 

връзка с чл. 78а от ППЗСПЗЗ, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Общински съвет Хисаря дава принципно съгласие за извършване промяна 

начина на трайно ползване по реда на чл. 78а от ППЗСПЗЗ на общински 

поземлен  имот с идентификатор 77270.3.908, област Пловдив, община Хисаря, 

град Хисаря, нтп – дере, площ 977 кв.  вид собственост - общинска публична, 

вид територия - земеделска, категория 10, стар номер 003908, по КККР 

одобрени със заповед № РД-18-783/01.11.2019 година на Изпълнителен 

Директор на АГКК от „дере” в „изоставена орна земя”. 

2. Възлага на Кмета на Община Хисаря да предприеме необходимите действия 

за изпълнение на процедурата по чл. 78а от ППЗСПЗЗ за промяна начина на 

трайно ползване  на имота по точка 1. 

 

 

МОТИВИ: След като се запозна с констативния протокол на нарочно 

съставената комисия от служители в общинска администрация, с който се 

установява, че поземлен имот 77270.3.908 няма функцията на дере – в него не 
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преминава, не се задържа, не се оттича вода в други имоти, мястото е сухо и 

има характер на изоставена орна земя, отчитайки  интереса към поземления 

имот и съобразно предстоящото производство по чл. 78а от ППЗСПЗЗ, 

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/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obshtina@hisar.bg, web: http://hisar.bg 

               П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №   197 

 

Взето с Протокол № 13 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 08.09.2020 год. 

 

Относно: точка „Десета“ - Докладна записка относно: Предоставяне под 

наем на 6 броя имоти в землището на село Беловица, по реда на  чл. 24 а, ал. 6 

от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка със 

заявление  вх. № 94-00-С-129/26.05.2020 г. от С. Р. Г. - докладва: инж. Пенка 

Ганева - кмет на община Хисаря. 

 

Предвид заявеното желание от С. Р. Г., на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от 

ЗМСМА, чл. 24 а, ал. 6, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря  

 

                                            Р  Е  Ш  И  : 

1. Общински съвет Хисаря дава съгласие да се отдадат под наем: 

1.1.Поземлен имот 03589.23.48, област Пловдив, община Хисаря, с. 

Беловица, м. МИНКОВ ГЬОЛ , категория 8, НТП - нива, площ 1200 кв. м, стар 

номер 023 048  - частна общинска собственост АОС № 1368/15.06.2020г. 

1.2.Поземлен имот 03589.23.50, област Пловдив, община Хисаря, с. 

Беловица, м. ГОРНИ ЛИВАДИ, категория 8, НТП - нива, площ 3360 кв. м, стар 

номер 023 050 – частна общинска собственост АОС № 1369/15.06.2020г. 

1.3. Поземлен имот 03589.23.53, област Пловдив, община Хисаря, с. 

Беловица, м. БАИРА, категория 8, НТП - Нива, площ 2012 кв.м,стар номер 023 

053, частна общинска собственост АОС № 1370/15.06.2020г. 

1.4.Поземлен имот 03589.23.57, област Пловдив, община Хисаря, с. 

Беловица, м. ГОРЕН БАИР,категория 8, НТП - нива, площ 14233 кв.м. стар 

номер 023 057, частна общинска собственост АОС № 1371/15.06.2020г. 
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1.5.Поземлен имот 03589.23.58, област Пловдив, община Хисаря, с. 

Беловица, м. ГОРЕН БАИР, категория 8, НТП - нива, площ 1670 кв.м,стар 

номер 023 058, частна общинска собственост АОС № 1372/15.06.2020г. 

2. Съгласно чл. 24а, ал. 6, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, поземлените имоти  по точка 1 да се отдадат под наем без 

търг или конкурс за срок от 10 (десет) стопански години за създаване на 

етерично-маслени  насаждения – лавандула, като договора за наем се сключи 

със С. Р. Г., ЕГН xxxxxxxxxx с постоянен адрес: при следните условия: 

- Определя годишна наемна цена за  имотите по точка 1 с обща площ от 

22475 кв.м. -  1 056.32 (хиляда петдесет и шест лв тридесет и две стотинки) без 

ДДС. 

- При предявени и доказани реституционни претенции с влязло в 

сила съдебно решение и решение на Общинска служба по земеделие –

Хисаря, по отношение на имот от договора , действието на договора за 

имота се прекратява, без право на обезщетение от страна на наемателя. 

3. Общински съвет Хисаря дава съгласие да се отдаде под наем: 

3.1.Поземлен имот 03589.22.83, област Пловдив, община Хисаря, с. 

Беловица, м. ДРУМА, категория 5, НТП – нива, площ 2146 кв.м., стар номер 

022 083 частна общинска собственост АОС № 1367/15.06.2020г. 

4. Съгласно чл. 24а, ал. 6, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи,  имотът  по точка 3 да се отдаде под наем без търг или 

конкурс за срок от 5 (пет) стопански години за отглеждане на едногодишни 

полски култури, като договора за наем се сключи със С. Р. Г., ЕГН xxxxxxxxxx 

с постоянен адрес: при следните условия: 

- Определя годишна наемна цена за  имота по точка 3 -  60.09 

лв.(шестдесет лева и девет стотинки ) без ДДС. 

- При предявени и доказани реституционни претенции с влязло в 

сила съдебно решение и решение на Общинска служба по земеделие –

Хисаря, по отношение на имота по договора , действието на договора се 

прекратява, без право на обезщетение от страна на наемателя. 

 4. Одобрява предложения проект на договор. 

 5. Възлага на кмета на Община Хисаря да  подпише договорите за 

наем при условията на настоящето решение.. 



 5.Преди подписване на договорите за наем, С. Р. Г. да заплати на 

Община Хисаря сумата от 300.00 / триста / лева – разходи по изготвяне на 

пазарни оценки. 

 

 

 

МОТИВИ: С оглед изложените в докладната записка факти и обстоятелства и 

приложените към нея документи, може да се заключи, че е изпълнен 

фактическия състав на чл. 24а, ал.6, т.2 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи. Заявеният дългосрочен интерес би спомогнал за 

устойчиво земеделие в общината по отношение маслодайните и етерични 

култури. Не на последно място, тези земи вече няма да пустеят, а ща бъдат 

обработвани и облагородени. На следващо място от значение е и приходите, 

които ще кумулира общината. Заради предходно изложеното, общински съвет 

намира решението за целесъобразно. 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 9 

Присъствали – 16     - „против“ – 1 

Гласували – 16     - „въздържали се“ – 6 

 

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, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obshtina@hisar.bg, web: http://hisar.bg 

              П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  198  

 

Взето с Протокол № 13 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 08.09.2020 год. 

 

Относно: точка „Единадесета“ - Докладна записка относно: 

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   

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 т.2 от 

Закона за общинската собственост, с поименно гласуване Общинския съвет 

Хисаря 

       

Р  Е  Ш  И  : 

1. 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 

публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия“; точка ІІ.2. 

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

продажба“, подточка ІІ.2.1. „Имоти в регулация“, включва:  

УПИ II-общ. кв. 27 по КРП на гр. Хисаря, квартал Веригово с площ 

от 269 кв.м. 

 

 

МОТИВИ: Във връзка с проявен интерес за закупуване на имота, с цел 

mailto:obshtina@hisar.bg
http://hisar.bg/


осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване финансирането 

на част от общинските дейности, Общински съвет-Хисаря намира настоящото 

решение за целeсъобразно. 
 

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, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                №  199  

 

      Взето с Протокол № 13 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 08.09.2020 год. 

 

      Относно: точка „Дванадесета“ - Докладна записка относно: Информация  

за състоянието на околната среда около града и населените места на 

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

Хисаря. 

 

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

 

        Р  Е  Ш  И  : 

Приема Информация за състоянието на околната среда около града и 

населените места на територията на община Хисаря. 

 

 

        МОТИВИ: За добиване реална представа за състоянието на околната 

среда около града и населените места на територията на Община Хисаря, 

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, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

               №  200 

 

     Взето с Протокол № 13 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 08.09.2020 год. 

 

     Относно: точка „Тринадесета“ - Докладна записка относно: Кандидатстване 

на община Хисаря по Мярка 9 –„Подобряване на природозащитното състояние 

на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ от Стратегията на МИГ 

Хисаря - 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 Мярка 9 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от 

мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ от Стратегията на МИГ Хисаря 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. 

3.  Проектното предложение съответства на Общинския план за развитие 

на община Хисаря за периода 2014-2020г. в Приоритет 2.2.: Съхранение, 

опазване и подобряване на околната среда, Мярка 2.2.5.: Опазване и съхранение 

на биоразнообразието. 

 

       МОТИВИ: Съгласието  е необходимо във връзка с кандидатстването на 

Община Хисаря по Мярка 9 „Подобряване на природозащитното състояние на 
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видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ от Стратегията на МИГ 

Хисаря с проект: „Изпълнение на дейности за подобряване на 

природозащитното състояние на видове включени в Стратегията на МИГ 

Хисаря”. Проектното предложение съответства на Общинския план за развитие 

на община Хисаря за периода 2014-2020 г. в Приоритет 2.2.: Съхранение, 

опазване и подобряване на околната среда Мярка 2.2.5.: Опазване и съхранение 

на биоразнообразието. Предвид горното, 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                 №  201 

 

     Взето с Протокол № 13 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 08.09.2020 год. 

 

     Относно: точка „Четиринадесета“ - Докладна записка относно: 

Кандидатстване на община Хисаря по Мярка 10 "Достъп до заетост на 

икономически неактивни и безработни лица и инвестиции в повишаване 

квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Хисаря" 

BG05M9OP001-1.103, Приоритетна ос: Достъп до заетост на икономически 

неактивни и безработни лица по Програма за Развитие на човешките ресурси - 

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 Мярка 10 "Достъп до заетост на икономически неактивни и 

безработни лица и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица 

на територията на МИГ Хисаря" BG05M9OP001-1.103, Приоритетна ос: Достъп 

до заетост на икономически неактивни и безработни лица по Програма за 

Развитие на човешките ресурси. 

 

 

       МОТИВИ: Съгласието  е необходимо във връзка с кандидатстването на 

Община Хисаря по Мярка 10 "Достъп до заетост на икономически неактивни и 

безработни лица и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица 

на територията на МИГ Хисаря" BG05M9OP001-1.103, Приоритетна ос: Достъп 

до заетост на икономически неактивни и безработни лица по Програма за 

Развитие на човешките ресурси. Видно от изложеното в докладната, проектните 

дейности са с изразена социална насоченост. Дейностите в рамките на проекта 

са обвързани с включване в активния трудов и социален живот, чрез форма на 
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заетост, даваща възможност за създаването на базови социални и трудови 

умения на лицата, което ще подпомогне общината, да се справи адекватно с 

потребностите на рисковите и уязвимите групи. Воден от предходното, 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                 №  202 

 

     Взето с Протокол № 13 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 08.09.2020 год. 

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

училищната мрежа и утвърждаване на паралелките под норматив и 

маломерните  паралелки в училищата в Община Хисаря  за учебната 2020/2021 

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

 

      На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл. 57а, ал. 1 и чл. 

58, ал. 2, както и чл. 68 и 69  от Наредбата  за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет 

Хисаря 

РЕШИ: 

 

 1.Приема предложената училищна мрежа за учебната 2020/2021 

година:  

Детска градина  „Мечо Пух”гр. Хисаря 

1 яслена група, деца родени през 2018 г.  –  18 деца. 

5  групи –  103 деца: 

І-ва група, деца родени през 2017  г. – 20; 

ІІ-ра група, деца родени през 2016 г. – 22; 

ІІI-та А група, деца родени през 2015 и 2016 г. – 19; 

ІІІ-та група, деца родени през 2015 г.- 22; 

ІV-та  група, деца родени през  2014 г. – 20. 

 

Детска градина  „Пинокио” гр. Хисаря 

2 групи – 32  деца 

І-ва смесена група, деца родени през 2014 и 2015  г. – 15; 

ІІ-ра смесена група, деца родени през 2016, 2017, 2018 г. – 17. 

 

Детска градина „Дъга” гр. Хисаря 
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2  групи – 29  деца: 

І-ва смесена група, деца родени през 2015, 2017 и 2018  г. – 18; 

ІІ-ра смесена група, деца родени през 2014 и 2016 – 11. 

 

Детска градина „Слънце” с. Паничери  /Детската градина е средищна за 

пътуващите от с. Старо Железаре и с. Мътеница, деца в задължителна форма на 

обучение/ 

1 смесена група – 22  деца. 

Пътуващи са 10 деца по направление: 

с. Старо Железаре – с. Паничери – 6 деца, от които в задължителна форма на 

обучение – 3 деца. 

с. Мътеница – с. Паничери – 2 деца  в задължителна форма на обучение. 

С. Старосел – с. Паничери – 1 дете. 

 

Детска градина „Чайка” с. Старосел 

1смесена  група -  21  деца 

Пътуващи от с. Красново и с. Кръстевич  в задължителна форма на обучение – 

6 деца и 1 дете на 4 години. 

 

СУ „Христо Смирненски” гр. Хисаря 

      Училището е средищно за кв. Миромир, с. Черничево, с. Старо Железаре, с. 

Ново Железаре,  с. Калояново, с. Дуванлий с. Житница, с. Паничери, с. 

Старосел, с. Красново, с. Михилци, с. Ръжево Конаре, с. Дълго поле, с. Долна 

махала, с. Беловица      Училището е иновативно, на основание на РМС № 472 

от 9 юли 2018 година за приемане на Списък на иновативните училища в 

Република България.  

                                                       

І – VІІ клас 

 

Клас Брой 

паралелки 

Общ брой 

ученици 

І а 1 13 

І б  10 

ІI а 1 14 

ІI б 1 12 

ІІI  1 18 

 ІV а 1 16 

ІV б 1 16 

V а 1 17 

V б 1 18 

VІ  1 21 

VІІ а 1 15 

VІІ б 1 18 



Общ брой паралелки – 12 

Общ брой ученици – 188 

Средна пълняемост на паралелка – 16 

Целодневна организация на учебния процес – 5 групи: 

І група: І  клас; 

ІІ група: ІІ клас;  

ІІІ група: ІІІ клас;  

ІV група: ІV клас;  

V група: V   клас;  

VІ група: VІ и VІІ клас. 

 

VІІІ Брой паралелки Общ брой 

ученици 

VІІІ а 1 26 

VІІІ б  1 17 

        През новата 2020/2021 учебна година учениците от 8-ми клас ще се 

обучават в една  паралелка  по специалност „Организация на туризма и 

свободното време”, професия „Организатор на туристическата агентска 

дейност”, от професионално направление „Пътувания, туризъм и свободно 

време”. Към момента всички места в паралелката са заети и една паралелка с 

професия „Готвач” – специалност „Производство на кулинарни изделия и 

напитки”. 

Общ брой паралелки – 2; 

Общ брой ученици – 43; 

Средна пълняемост на паралелка – 21,5. 

 

ІХ – ХІІ клас 

Клас Брой паралелки Общ брой 

ученици 

ІХ а 1 26 

ІХ б 1 26 

Х а 1 18 

Х б 1 17 

ХІ а 1 20 

ХІ б 1 16 

ХІІ а 1 18 

ХІІ б 1 26 

Паралелките ІХ – ХІІ клас са професионални. В ІХклас учениците се обучават в 

една  паралелка  по специалност „Организация на туризма и свободното време”, 

професия „Организатор на туристическата агентска дейност”, от 

професионално направление „Пътувания, туризъм и свободно време”. Към 

момента всички места в паралелката са заети и една паралелка с професия 

„Готвач” – специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”.  От Х 



до ХІІ клас учениците се обучават в една паралелка с професия „Хотелиер” – 

специалност „Организация и управление на хотел” и една паралелка с професия 

„Готвач” – специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”. 

Общ брой паралелки – 8 

Общ брой ученици – 167 

Средна пълняемост на паралелка – 21. 

В самостоятелна форма на обучение – 7 ученици. 

Общ брой ученици в СУ „Христо Смирненски” – 398 

Ученици до 16 годишна възраст, пътуващи с безплатен транспорт: 

- от с. Старосел – 31,  

- от с. Паничери - 7,  

- от с. Красново – 1,  

- от с. Калояново – 4,  

- от с. Старо Железаре – 11,  

- от с. Ново Железаре – 2,  

- от с. Житница – 9,  

- от с. Дуванлий – 1,  

- от с. Дълго поле – 3,  

- от с. Ръжево Конаре – 3, 

- от с. Черничево – 2,  

- от с. Михилци – 4,   

- от с. Долна Махала – 6, 

- от кв. Миромир – 18. 

Общ брой пътуващи ученици: 102. 

Ученици над 16 годишна възраст, пътуващи с безплатен транспорт: 

- от с. Старосел – 8,  

- от с. Паничери - 9,  

- от с. Красново – 2,  

- от с. Калояново – 11,  

- от с. Старо Железаре – 3,  

- от с. Ново Железаре – 1,  

- от с. Житница – 4,  

- от с. Дуванлий – 3,  

- от с. Дълго поле – 4,  

- от с. Ръжево Конаре – 5, 

- от с. Черничево – 5,  

- от с. Долна Махала – 2, 

- от с. Беловица – 1, 

- от кв. Миромир – 4. 

- Общ брой пътуващи ученици: 62. 

 

 

 



ОУ „Климент Охридски”, кв. Веригово 

 Училището е средищно за кв. Веригово, с. Черничево, с. Паничери и кв. 

Миромир, с. Старо Железаре. 

 

Клас Брой паралелки Общ брой 

ученици 

І 1 16 

ІI 1 15 

ІІІ 1 12 

ІV а 1 14 

ІV б 1 14 

V 1 22 

VІ а 1 16 

VІ б 1 15 

VІІ 1 8 

Общ брой паралелки – 9 

Общ брой ученици – 132 

Средна пълняемост на паралелка – 15. 

Целодневна организация на учебния процес – 4 групи: 

І група: І клас; 

ІІ група: ІІ и ІІI  клас; 

ІІІ група: ІV а и ІV б клас; 

ІV група: V, VІ, VII клас; 

Пътуващи ученици: 

- от с. Черничево – 8, 

- от с. Паничери – 9;  

- от с. Старо Железаре – 1; 

- от кв. Миромир – 6; 

Общ брой пътуващи ученици -  24. 

 

ОУ „Васил Левски” гр. Хисаря , кв. Момина баня 

Училището е средищно за кв. Момина баня и с. Михилци,  с. Песнопой и кв. 

Миромир. 

 

Клас Брой паралелки Брой ученици 

І 1 8 

ІІ 1 11 

ІІІ 1 17 

ІV 1 14 

V 1 15 

VІ 1 17 

VІІ 1 15 



Общ брой паралелки – 7 

Общ брой ученици –  97 

Средна пълняемост на паралелка  - 14 

Целодневна организация на учебния процес – 2 групи: 

І група: І и ІІІ  клас; 

ІІ група: ІІ и ІVклас; 

Пътуващи ученици: 

- от с. Михилци - 10; 

- от с. Песнопой – 3; 

- от кв. Миромир – 2. 

Общ брой пътуващи ученици -15. 

 

 

 

ОУ „Христо Ботев” с. Паничери 

Училището е средищно за с. Паничери  с.Дуванлий,  с. Старо Железаре, с. 

Старосел, с. Мътеница. 

Клас Брой паралелки Брой ученици 

І  1 9 

ІІ 1 13 

ІІІ  1 7 

ІV 1 11 

V 1 8 

VІ 1 5 

VІІ 1 8 

Общ брой паралелки – 7 

Общ брой ученици – 61 

Средна пълняемост на паралелка – 9 

Целодневна организация на учебния процес – 3 групи: 

І група: Іи ІІ клас; 

ІІ група: ІІI и ІV  клас; 

ІІІ група:  V, VІ, VII клас; 

В самостоятелна форма на обучение – 12 ученици. 

Пътуващи ученици: 

- от с. Старосел – с. Паничери – 19 ученици; 

- от с. Старо Железаре – с. Паничери – 10 ученици; 

- от с. Дуванлий  – с. Паничери – 1 ученик; 

- от гр. Хисаря – с. Паничери – 1 ученик; 

- от  с. Мътеница – с. Паничери – 1 ученик; 

- от с. Калояново – с. Паничери – 9 ученици. 

Общ брой пътуващи ученици - 41. 

 

ОбУ „Христо Ботев” с. Красново 



Училището е защитено и средищно за с. Красново, с. Беловица, с. Мало 

Крушево, с. Кръстевич, с . Старосел 

Клас 

 

Брой паралелки Брой ученици 

ЦПГ към ОбУ 

„Христо Ботев” 

1 12 

І 1 10 

ІІ  1 11 

ІІІ 1 9 

ІV 1 11 

V 1 5 

VІ  1 9 

VІІ 1 8 

 

Първи гимназиален етап: „Работник в заведение за хранене и развлечения”, 

специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията 

за хранене и развлечения” 

Клас Брой паралелки Брой ученици 

VІІІ 1 11 

IX 1 9 

X 1 8 

 

Общ брой паралелки – 10 

Общ брой ученици – 91 

Средна пълняемост на паралелка начален и прогимназиален етап  – 9 

Целодневна организация на учебния процес – 2 групи: 

І група: І – ІV клас; 

ІІ група: V – VІІ клас  ; 

Пътуващи ученици: 

- от с. Кръстевич – 28 ученици  и 1 дете от ЦПГ; 

- от с. Беловица – 4 ученици  и 3 деца  от ЦПГ; 

- от с. Мало Крушево – 3 ученици;  

- от с. Старосел –  1 ученик + 3 ученици от гимназиален етап; 

- от с. Паничери – 3 ученици от гимназиален етап; 

- от с. Старо Железаре – 5 ученици  от гимназиален етап; 

- от гр. Хисаря – 1 ученик от гимназиален етап. 

- Общ брой пътуващи ученици – 48 ученици и 4 деца  от ЦПГ. 

 

2 . Утвърждава целодневна подготвителна група към ОбУ  „Христо Ботев” 

с. Красново: 

 ЦПГ – 12 деца. 

3. Утвърждава паралелките под норматив и маломерни паралелки в 

училищата: 



 

 СУ „Христо Смирненски” гр. Хисаря - 9 паралелки: 

 I а клас – 13 ученици; 

 I б клас – 10 ученици; 

 II а клас – 14 ученици; 

 II б клас – 12 ученици; 

 V а  клас - 17 ученици; 

 VII а клас – 15 ученици; 

 VIII б клас – 17 ученици; 

 X б клас – 17 ученици; 

 XІ б клас – 16 ученици. 

 

 ОУ „ Климент Охридски” гр. Хисаря – 7 паралелки: 

 IІ  клас – 15 ученици; 

 IІI  клас – 12 ученици; 

 IV а  клас – 14 ученици; 

 IV б клас – 14  ученици; 

 VІ а клас – 15 ученици; 

 VІ б клас – 16 ученици; 

 VIІ клас – 8  ученици; 

 

 ОУ „Васил Левски” гр. Хисаря – 6 паралелки: 

 I клас – 8 ученици; 

 ІІ клас – 11 ученици; 

 IV клас – 15 ученици; 

 V клас – 15 ученици; 

 VІ клас – 17 ученици; 

 VІІ клас – 15  ученици; 

 

 

 ОУ „Христо Ботев” с. Паничери – 7 паралелки: 

 І клас – 9  ученици; 

 ІІ клас – 13 ученици; 

 ІІІ клас – 7  ученици; 

 ІV клас – 11 ученици; 

 V клас – 8  ученици; 

 VІ клас – 5  ученици; 

 VІІ клас – 8 ученици; 

 

 Обединено училище „Христо Ботев” с. Красново – 10 паралелки : 

 І клас – 10 ученици; 



 ІІ клас – 11 ученици; 

 ІІІ клас – 9 ученици; 

 ІV клас – 11  ученици; 

 V клас – 5 ученици; 

 VІ клас – 9 ученици; 

 VІІ клас – 8  ученици; 

 VІІІ клас – 11 ученици; 

 IX клас – 9 ученици; 

 X клас – 8 ученици. 

 

        4. Дава съгласие за дофинансиране  на основание чл. 68, ал. 5 от  

Наредба  за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование за  СУ „ Христо 

Смирненсики” гр. Хисаря, ОУ „ Климент Охридски” гр. Хисаря, ОУ 

„Васил Левски” гр. Хисаря. 

       5. Дава съгласие за дофинансиране на Обединено училище „Христо 

Ботев” с. Красново, по реда на  чл. 68, ал. 1, т. 1 чл. 68, ал. 4 , т. 2, т. 3 от 

Наредба  за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование,  в размер на 32379  лева за 

учебната 2020/21 година.  

       6. Дава съгласие за дофинансиране на ОУ „Христо Ботев” с . 

Паничери, по реда на основание чл. 68, ал. 4 , т. 2 от Наредба  за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование,  в размер на 21307 лева за учебната 2020/21 

година. 

 

МОТИВИ: По демографски причини от няколко години училищата в 

общината започват да функционират маломерни и слети паралелки, като по-

голяма част от учениците са от социално по-слаби семейства и с 

дофинансирането на тези маломерни паралелки се гарантира правото на достъп 

на учениците до образование, поради което Общинския съвет Хисаря намира 

настоящото решение 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/ 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

                 №  203 

     Взето с Протокол № 13 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 08.09.2020 год. 

     Относно: точка „Шестнадесета“ - Докладна записка относно: Информация 

за състоянието на материално-техническата база на образователните 

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

Хисаря. 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общински съвет  

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема Информация за състоянието на материално-техническата база на 

образователните институции в община Хисаря. 

 

 

     МОТИВИ: Във връзка с добиване представа относно състоянието на 

материално-техническата база на образователните институции в община 

Хисаря, както готовността на учебните заведения за посрещане на 

предстоящата учебна година, Общински 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/ 

mailto:obstina@hisar.bg
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                 №  204 

 

     Взето с Протокол № 13 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 08.09.2020 год. 

 

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

план-програма на Общинско горско стопанство  гр. Хисаря  за добив на 

дървесина от гори, собственост на Община Хисаря през 2020 г. и 2021 г. - 

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

       

     На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хисаря  

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

   Приема План - програма на Общинско горско стопанство  гр. Хисаря  за 

добив на дървесина от гори, собственост на община Хисаря  през 2020 г. и 2021 

г., съгласно Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3 и 

Приложение № 4 неразделна част от настоящата докладна. 

  

 

 

 

МОТИВИ: Ползването на дървесина в горските територии - общинска 

собственост, се извършва въз основа на годишен план – програма, който се 

приема с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината. 

Годишния план – програма обективира обемите на добив на дървесина в 

горските територии - общинска собственост. Програмата представлява 

количествено измерение за лесосечен фонд за съответната година. Доколкото 

предвиденото в план-програмата е с предимство да се ползва дървесина от 

иглолистните култури , които основно са около населените места и са с 
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влошено санитарно състояние, общинският 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/  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                 №  205 

 

     Взето с Протокол № 13 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 08.09.2020 год. 

 

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

МАНДАТНА ПРОГРАМА за мандат 2019 – 2023 г. - 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.12 от ЗМСМА, Общински съвет Хисаря  

Р  Е  Ш  И  : 

Отлага гласуването по внесена от инж. Пенка Ганева – кмет на община 

Хисаря докладна записка за Приемане на МАНДАТНА ПРОГРАМА за мандат 

2019 – 2023 г. за следващата сесия и превеждането й в законосъобразен вид. 

МОТИВИ: Съгласно чл.44 ал.5 Кметът на общината представя пред 

общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен 

срок от полагането на клетвата. Изречение второ от същата разпоредба 

предвижда и конкретни позиции и реквизити, които мандатната програма 

следва да съдържа. С оглед попълването и с данни и привеждането й в 

законосъобразен вид, 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, факс: 0337/62030, 
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П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                 №  206 

 

     Взето с Протокол № 13 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 08.09.2020 год. 

 

     Относно: точка „Деветнадесета“ - 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. 

 

Проведе се поименно гласуване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА във връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 9 т. 2 от Закона за общинската 

собственост, справката е прикрепена към протокола, като съветниците 

гласуваха с 10 гласа „за“, 2 гласа „против“ – Г. С., С. Н. и 4 гласа „въздържал 

се“ – И. В., П. Р., П. Ш., Т. М., Н. К. e извън залата, по отношение 

предложеното решение както следва: 

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, 

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  

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

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; 

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. 

АКТЪТ НЕ БЕШЕ ПРИЕТ ПОРАДИ ЛИПСА НА 

НЕОБХОДИМОТО МНОЗИНСТВО ОТ 2/3 ОТ ОБЩИНСКИТЕ 

СЪВЕТНИЦИ.  

 

МОТИВИ: Баня „Банче”, гр. Хисаря, квартал Миромир действително 

към момента не функционира като обществена баня. Времената са се 

променили и хората нямат вече манталитета и нагласата да ползват обществени 

бани. Тази баня обаче е символ на жителите на този вартал, тъй като същата е 

изградена с техен личен труд и представлява повече от една обикновена 

постройка. С оглед този емоционален заряд, ойто носи това съоръжение, би 

трябвало да се даде по-широк обществен отклик, доколкото това решение 

следва да отрази и обществената нагласа за предложените промени. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 10 

Присъствали – 16     - „против“ – 2 

Гласували – 16              - „въздържали се“ – 4 

 

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 
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П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 №  207 

 

     Взето с Протокол № 13 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 08.09.2020 год. 

 

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

съгласие за изменение в кадастрална карта на с.Старо Железаре, ЕКАТТЕ 

68967, община Хисаря, област Пловдив, по молба на П. Р. Ч.,  съгласно 

изготвена  скица – проект за изменение   - 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 и ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 52, ал. 1, т. 4 от ЗКИР, с поименно гласуване 

Общински съвет Хисаря  

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

       Отлага приемането и гласуването на докладна записка,  внесена от инж. 

Пенка Ганева – кмет на община Хисаря, относно: Даване на съгласие за 

изменение в кадастрална карта на с.Старо Железаре, ЕКАТТЕ 68967, община 

Хисаря, област Пловдив, по молба на П. Р. Ч.,  съгласно изготвена  скица – 

проект за изменение, за попълване на преписката с по-подробни данни и 

нейното доуточняване. 

 

МОТИВИ: Предложения проект за изменение на КК и КР има за цел 

обособяване на нови поземлени имоти по искане на собственика. От 

приложените към докладната документи, се остава с впечатлението,  че са 

засегнати имоти и на трети лица, които не са уведомени. Не става ясно дали 

тези трети лица въобще попадат в категорията „заинтересовани лица”.  Заради 
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необходимостта от попълване на преписката с по-подробни данни, общински 

съвет намира решението за целесъобразно. 

 

МОТИВИ:  

 

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/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
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П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 №  208 

 

     Взето с Протокол № 13 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 08.09.2020 год. 

 

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

на Запис на заповед на Кмета на Община Хисаря в полза на разплащателна 

агенция на фонд "Земеделие" (РА ДФЗ) по проект BG06RDNP001-7.007-0013-

C01- докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря - докладва: инж. 

Пенка Ганева – кмет на община Хисаря.  

 

   На основание чл.21, ал.1, т. 10 и ал.2 от ЗМСМА, с поименно гласуване 

Общински съвет Хисаря   

 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Упълномощава Кмета на община Хисаря инж. Пенка Ганева да подпише 

Запис на Заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза 

на разплащателна агенция ДФ „Земеделие” като обезпечение на 100% от 

заявения размер на авансовото плащане на стойност 46 989,45 (четиридесет и 

шест хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и четиридесет и пет стотинки) 

по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № 

BG06RDNP001-7.007-0013-С01 - „Изграждане на мултифункционална спортна 

площадка в двора на ОУ „Васил Левски”, в ПИ-65, кв. 6 в кв. Момина баня, 

град Хисаря”,  Община Хисаря.   

2. Одобрява Запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по договор 

№ BG06RDNP001-7.007-0013-С01 за отпускане на финансова помощ 

безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG06RDNP001-7.007 - Спорт 

„Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

спортна инфраструктура“ Подмярка 7.2 „Инвестиции за създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от Мярка-7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони” от ПРСР 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския 
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земеделски фонд за развитие на селските райони за проект: „Изграждане на 

мултифункционална спортна площадка в двора на ОУ „Васил Левски”, в ПИ-

65, кв. 6 в кв. Момина баня, град Хисаря”,  Община Хисаря. 

3. Упълномощава кмета на община Хисаря да подготви необходимите 

документи за подаване на заявка за авансово плащане. 

 

          МОТИВИ: Авансовото плащане е във връзка с Договор № 

BG06RDNP001-7.007-0013-С01 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ 

по Процедура BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, 

ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ Подмярка 

7.2 „Инвестиции за създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка-7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони” от ПРСР 2014-2020 г.”, 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони за проект: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка в 

двора на ОУ „Васил Левски”, в ПИ-65, кв. 6 в кв. Момина баня, град Хисаря. За 

неговото получаване е необходимо представяне на запис на заповед издадена от 

Кмета на общината в полза на разплащателна агенция ДФ „Земеделие” като 

обезпечение на 100% от заявения размер на авансовото плащане. С оглед 

предходното, Общинския 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:               

                                                                        ПеткоПетров/  

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

 №  209 

 

     Взето с Протокол № 13 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 08.09.2020 год. 

 

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

вх. № 94-00-Т-167/19.08.2020г. от Т. И. Т., относно издаване на разрешение 

поставяне на временно преместваемо съоръжение ( 2 броя вендинг машини ) на 

тротоарната площ – публична общинска собственост, пред магазин за 

промишлени и хранителни стоки, разположен в УПИ VI- 455, кв. 17 по 

кадастралния план на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив.-  докладва: 

инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря Хисаря. 

 

      На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА с поименно гласуване 

Общински съвет Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

      Общински съвет Хисаря приема схемата за разполагане на временно 

преместваемо съоръжение – 2 броя вендинг машини на тротоарната площ – 

публична общинска собственост. 

 

 

         МОТИВИ: Съгласно чл.56, ал.1 от ЗУТ върху поземлени имоти могат да 

се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за 

търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, зарядни 

колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на 

градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, 

осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници 

и други). Заявлението е обсъдено и проверено от ЕСУТ, което е дало 

положително становище. Приложени са схеми към докладната. Спазени са 

изискванията на ЗУТ. За завършване на фактическия състав е необходимо и 
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решение на общинския съвет, с оглед което, съвета 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:               

                                                                                /ПеткоПетров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 № 210 

 

     Взето с Протокол № 13 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 08.09.2020 год. 

 

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

Удължаване на срока на предоставения безлихвен заем на Сдружение „Местна 

инициативна група Хисаря“ до 11.09.2020год.                                                                                       

- докладва: Мария Мустакова – Общински съветник и Председател на УС на 

Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, при спазване на 

изискванията на чл.27 ал.4 и ал. 5, вр. чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за 

публичните финанси и чл. 60, ал. 2 от АПК, с поименно гласуване Общински 

съвет Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

     Удължава срока за връщане на предоставения безлихвен заем до 

30.09.2020 год. 

 

 

          МОТИВИ: С Решение 23, взето с Протокол 4 от 23.12.2019 год. на 

Общински съвет Хисаря, Община Хисаря е предоставила на Сдружение „МИГ 

Хисаря” временен безлихвен заем за обезпечаване дейностите на сдружението. 

Срокът за връщане на предоставената сума първоначално е бил  30.06.2020 год. 

В последствие с Решение 161, взето с Протокол 11 от 23.06.2020 год. от 

заседание на ОбС Хисаря, срокът за връщане на предоставения заем бе 

увеличен до 22.07.2020 год., а  с Решение №187, взето с Протокол 12 от 

21.07.2020 год., срокът е увеличен до 08.09.2020 год. Предоставения заем е 

целеви за изпълнение на дейностите по Споразумение за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №РД 50-36 от 20.04.2018г. за изпълнение на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.4 „Текущи 
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разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014-2020г, сключено между 

сключено между Управляващия орган на Програмата за развитие на селските 

райони 2014 - 2020г., Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 2014 – 2020г., Управляващия орган на Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020г., Управляващия 

орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 

2014 – 2020 г.“ и Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 

2014 – 2020 г. от една страна и Сдружение „МИГ Хисаря“ от друга. Това 

обосновава и неговия стратегически фундамент, доколкото дейността на 

сдружението МИГ Хисаря рефлектирало и върху Община Хисаря, която е един 

от принципалите в това сдружение. Сдружение МИГ Хисаря е депозирало 

искане за плащане до ДФЗ, което по последни данни следва да бъде получено в 

рамките на текущата седмица. С оглед изложеното, общинският съвет намира 

решението за целесъобразно и намира за оправдано допускането на 

предварително изпълнение на настоящото решение по см. на чл.60 ал.2 АПК. 

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/  

  



                       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obshtina@hisar.bg, web: http://hisar.bg 

                                                                                                                П р е п и с! 

 

Р Е Ш Е НИЕ 

 

№ 211 

 

Взето с Протокол № 13 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 08.09.2020 год. 

 

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

Утвърждаване на бюлетина за тайно гласуване на предложение за присъждане с 

„ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ОБЩИНА ХИСАРЯ” г-н И. А. Д. за големите му заслуги 

в неговата педагогическа, обществена и културна дейност към града и жителите 

му – докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря. 

 

 

На основание чл.21 ал.1 т.23, Общински съвет Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Общински съвет – Хисаря утвърждава образец на бюлетина за тайно гласуване 

на предложение за присъждане с „ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ОБЩИНА ХИСАРЯ“  

г-н И. А. Д.за големите му заслуги в неговата педагогическа, обществена и 

културна дейност към града и жителите му –Приложение №1. Бюлетина 

представлява бял лист с размер формат А4, на който най-отгоре е записано 

“Бюлетина за тайно гласуване за присъждане с „ПОЧЕТЕН ЗНАК НА 

ОБЩИНАХИСАРЯ” г-н И. А. Д.”. Под този текст са обособени три реда, в 

които са посочени трите варианта на вот – „за”, „против” и „въздържал се”, 

като за всеки вариант е поставен квадратно поле, в което да се маркира вота. 

 

 

 

МОТИВИ: Съгласно разпоредбите на Правилник за отличията на Общински 

съвет Хисаря, гласуването за присъждане на почетен знак следва да се извърши 

„тайно”. За тайното гласуване следва да се утвърди образец на бюлетина „ad 
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hoc”. С оглед изложеното, общинския съвет намира решението за 

целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 16             - „против“ – няма 

Гласували – 15                           - „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, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obshtina@hisar.bg, web: http://hisar.bg 

                                                                                                                П р е п и с! 

Р Е Ш Е НИЕ 

 

№ 212 

 

Взето с Протокол № 13 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 08.09.2020 год. 

 

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

Предложение от инж. Найден Павлов относно: Присъждане с „ПОЧЕТЕН ЗНАК 

НА ОБЩИНА ХИСАРЯ” 

 

На основание чл.21. ал.1, т.22 и т.23 и ал.2 ЗМСМА и Раздел I, т.3 и т.5 от 

Правилника за отличията на Общински съвет Хисаря, след тайно гласуване 

Общински съвет Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Присъжда с „ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ОБЩИНА ХИСАРЯ” г-н И. А. Д. за 

големите му заслуги в неговата педагогическа, обществена и културна дейност 

към града и жителите му. 

 

МОТИВИ: С оглед големите заслуги на г-н И. А. Д. в неговата педагогическа, 

обществена и културна дейност към града и жителите му, 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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