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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 60
Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.02. 2020 год.
Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно: Приемане на
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Хисаря, неговите
комисии, взаимодействието му с общинска администрация - докладва инж.
Найден Павлов – председател на ОбС-Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Отменя Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Хисаря, неговите комисии, взаимодействието му с общинска администрация,
приет с Решение № 18, взето с Протокол 6/ 22.12.2015 г. на Общински съвет –
Хисаря, изменен и допълнен с Решение № 502, взето с Протокол 58/17.04.2018 г.
на Общински съвет – Хисаря, изменен и допълнен с Решение № 609, взето с
Протокол 65/18.09.2018 г. на Общински съвет – Хисаря.
2. Приема предложения проект на Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет - Хисаря, неговите комисии, взаимодействието
му с общинска администрация.
МОТИВИ: Съгласно Чл. 7. (1) от Закона за нормативните актове:
Правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в
неговата цялост, за организацията на държавни и местни органи или за
вътрешния ред на тяхната дейност. Така приетият правилник осигурява
адекватна и ефикасна организация на дейността на Общинския съвет, урежда
надлежно реда и условията за упражняване на неговите правомощия и

гарантира ефективно взаимодействие с администрацията при осъществяване на
нормотворческия и управленски процес. За конкретизиране дейността на
Общинския съвет и във връзка със законността на вземаните решения,
Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно

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

- „за” – 9
- „против“ – няма
- „въздържали се“ – 8

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 61
Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.02. 2020 год.
Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно: Предложение
относно изпълнение на Решение № 39, взето с Протокол № 5 от 21.01.2020 г. на
Общински съвет – Хисаря, във връзка с внедряване на технология за безхартиен
модел на работа на Общински съвет – Хисаря - докладва инж. Бойко Гавраилов
– председател на ПК по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и
конфликт на интереси.
На основание чл. 21, 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5, чл.
50 във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, с поименно гласуване,
Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Одобрява предложението на Постоянната комисия по икономика,
бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси.
2. С цел оптимизиране канцеларските разходи и консумативи за копирни
устройства, както и намаляване на разходите за издръжка на общинския съвет,
да бъдат закупени 22 бр. устройства тип „таблет“ от „БЪЛГАРСКА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, ЕИК: 831642181, със
седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, бул. „Цариградско
шосе“ №115и, модел на устройството: SAMSUNG GALAXY TAB A 10.01.2019
г. на цена от 456.00 лв. с ДДС за 1 брой или обща цена за 22 броя от 10032.00
лв. с ДДС, при технически характеристики на таблета: /ДИСПЛЕЙ/ Размер на
екрана 10.1" (25.65 см), технология на екрана IPS LCD, резолюция на екрана:
1920 Х 1200, /ПАМЕТ/ капацитет на вътрешната памет: 32 ГБ, капацитет на
оперативна памет: 2 ГБ, слот за карта памет :ДА, /БАТЕРИЯ/ капацитет на
батерията 6150 mAh Li-Po, безжично зареждане – не, /ПРОЦЕСОР/ - модел

Exynos 7904, брой ядра: осем-ядрен, поддържана тактова честота: 1.8 GHz, 1.6
GHz, /СВЪРЗАНОСТ/ поддържани Bluetooth v5.0;802.11 a/b/g/n/ac 2,4G+5GHz.
VHT80; Wi- Fi Direkt, /Операционна система/ Android 9.0 (Pie), /ОБЩИ/ на
пазар от 2019 г., ТАС серия SAMSUNG GALAXY TAB A 10.01.2019 г.,
височина 245.2, ширина 149.4, дебелина 7.5, тегло (гр): 470, /ТИП СИМ
КАРТА/ - НАНО. Разпределението на таблетите е следното:
2.1.за общинските съветници – 17 броя;
2.2.за Кмета на община – 1 брой;
2.3.за зам. кмета на община – 1 брой;
2.4.за секретаря на община – 1 брой;
2.5.резервни – 2 броя.
3. Да бъдат закупени 20 броя SIM карти за Мобилен достъп до интернет, с
месечен трафик 10 GB, Business Traffic M, месечен абонамент 14.40 лв. с ДДС
/12.00 лв. БЕЗ ДДС/, включени мобилни МВ – на максимална скорост в
България и ЕС: 10 000 МВ, за мобилен интернет при роуминг в ЕС 3 600 МВ от
доставчика „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД,
ЕИК: 831642181, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115и, при цена от 14.40 лв. с ДДС за
месец, със срок на доставената мобилна услуга за 36 месеца, при общ
материален интерес на договора от 10368 лв. с ДДС.
4. Упълномощава Кмета на Община Хисаря да обезпечи изпълнението на
решенията по предходните точки и при горните условия, като предприеме
всички необходими законосъобразни действия.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на Решение № 39, взето с Протокол
№ 5 от 21.01.2020 г. на Общински съвет – Хисаря, Общинския съвет намира
решението за целесъобразно.

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

- „за” – 16
- „против“ – няма
- „въздържали се“ – 2

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 62
Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.02. 2020 год.
Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно: Състояние на
общинската собственост. Списък на обектите общинска собственост – публична
и частна в общината. Дружества и консорциуми с общинско участие - докладва:
инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с поименно
гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Приема предоставената с настоящата докладна записка информация
относно Състояние на общинската собственост. Списък на обектите общинска
собственост – публична и частна в общината. Дружества и консорциуми с
общинско участие за сведение.
МОТИВИ: Информацията има за цел да подобри управлението,
получаването на приходи и оптимизирането на разходите, касаещи имотитеобщинска собственост, поради което 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
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 63
Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.02. 2020 год.
Относно: точка „Четвърта“ - Докладна записка относно: Общински гори
– състояние, стопанисване, опазване и експлоатация - докладва инж. Пенка
Ганева - кмет 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 относно
стопанисване, опазване и експлоатация.

Общински

гори

–

състояние,

МОТИВИ: За добиване на реална представа за състоянието на
общинските гори и ОП „Общинско горско стопанство“, Общински съвет
Хисаря намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

- „за” – 17
- „против“ – няма
- „въздържали се“ – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 64
Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.02. 2020 год.
Относно: точка „Пета“ - Докладна записка относно: Отчет за работата на
комисията за предотвратяване на противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните за 2019 г. - докладва Милена Балямска – зам. кмет на община
Хисаря и
председател на местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Приема отчета за работата на комисията за предотвратяване на
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019 г.
МОТИВИ: С приемането на отчета за работата на Местната комисия за
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за
2019 год. се извърши проверка на броя на противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните на територията на община Хисаря и мерките,
които се взимат за ограничаване тенденциите на престъпността. 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
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 65
Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.02. 2020 год.
Относно: точка „Шеста“ - Докладна записка относно: Докладна записка
относно утвърждаване на Правилник за структурата и дейността на Общинско
предприятие ЧОСР към Община Хисаря и окончателните параметри на
предприятието - докладва инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 27 ал. 4 и ал. 5, чл. 52, ал. 3 и
ал. 4 от ЗОС и чл. 11, ал. 10 от ЗПФ, с поименно гласуване, Общински съвет
Хисаря
Р Е Ш И :
1. Създаденото с Решение № 30 на Общински съвет Хисаря, взето с
Протокол № 4 от 23.12.2019 г. общинско предприятие е с наименование
„Чистота, озеленяване, строителство и ремонт” /ОПЧОСР/ и с избран с
Решение № 30 на Общински съвет Хисаря, взето с Протокол № 4 от
23.12.2019 г. Директор - Нено Костов, като второстепенен разпоредител с
бюджет.
2. Седалището и адреса на управление на Общинско предприятие „Чистота,
озеленяване, строителство и ремонт” ще бъдат гр. Хисаря, ул. „Димитър
Благоев“ № 9
3. Променя определения с Решение № 30 на Общински съвет Хисаря, взето
с Протокол № 4 от 23.12.2019 г., предмет на дейност на общинското
предприятие, като от него изважда дейност 605”Бани и перални” и
определя окончателно предмет на дейност за Общинско предприятие
„Чистота, озеленяване, строителство и ремонт”, който включва следните
дейности по функции съгласно Единната бюджетна класификация:

А/ Функция: VI Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната среда:
- 601 Управление, контрол и регулиране на дейностите по териториално
развитие
/тук се отчитат разходите за административната структура на
предприятието/;
- 604 Осветление на улици и площади;
- 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа;
- 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и
регионално развитие;
- 622 Озеленяване
/тук се отчитат разходите по поддръжка на паркове, градини, тревни
площи и залесяване/;
- 623 Чистота
/тук се отчитат разходите в съответствие с приетата план-сметка/.
Б/ Функция: VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:
- 714 Спортни бази за спорт за всички
/тук се отчитат разходите по поддръжка и експлоатация на общински
стадион/;
- 719 Други дейности по спорта и физическата култура
/тук се отчитат разходите по поддръжка и експлоатация на общински
плаж/;
- 759 Други дейности по културата.
В/ Функция: VIII Икономически дейности и услуги:
- 831 Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и
пътищата
/тук се отчитат разходите по осъществяване на дейността по паркиране
и контрол/;
- 859 Други дейности по строителството
/тук се отчитат разходите по извършване на услуги за населението/;
- 866 Общински пазари и тържища
/тук се отчитат разходите по експлоатация и стопанисване на пазари и
тържища/.
Г/ Функция: II Отбрана и сигурност:
- 239 Други дейности по вътрешна сигурност
/ тук се отчитат разходите по осъществяване на дейността по
общинска охрана/.

4. Определя численост на персонала на Общинско предприятие „Чистота,
озеленяване, строителство и ремонт” от 107 броя.
5. Утвърждава и приема Правилник за устройство и дейността на Общинско
предприятие „Чистота, озеленяване, строителство и ремонт” /ОПЧОСР/,
ведно с Приложение А „Структура на Общинско предприятие „Чистота,
озеленяване, строителство и ремонт”.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на Решение № 30 на Общински
съвет Хисаря, взето с Протокол № 4 от 23.12.2019 г. Общински съвет Хисаря
намира решението за целесъобразно. Налице е необходимост от оптимизация
на работния процес чрез създаване на ново общинско предприятие, което ще
извършва дейности от висока обществена значимост, като дейностите и
функциите, които изпълнява общинското предприятие са с висока степен на
неотложност. Следва да се обърне внимание, че на Общинското предприятие
„ЧОСР“ община Хисаря са възложени и функции по опазване на околната среда
и комуналното стопанство, които са от съществено значение за гарантиране на
нормални и здравословни условия на живот на жителите на община Хисаря.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 66
Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.02. 2020 год.
Относно: точка „Седма“ - Докладна записка относно отмяна на т.19.1 и
т.19.2 от Решение № 55, взето с Протокол № 6 от 05.02.2020 год. от заседание
на Общински съвет - Хисаря, проведено на 05.02.2020 год. - докладва инж.
Найден Павлов – председател на Общински съвет Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 2, чл. 45, ал. 9, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
и изложените по-горе мотиви, както и изложените от областния управител на
област Пловдив в писмо с Изх. No АК-01-35#3 от 17/02/2020 год. фактически и
правни основания, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Отменя т. 19.1 и т. 19.2 от Решение № 55, взето с Протокол № 6 от
05.02.2020 год. от заседание на Общински съвет - Хисаря, проведено на
05.02.2020 год.
МОТИВИ: Съобразявайки се с изложените от областния управител на
област Пловдив в писмо с Изх. No АК-01-35#3 от 17/02/2020 год. фактически и
правни основания, Общински съвет-Хисаря намира решението за
законосъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 16
Присъствали – 17
- „против“ – няма
Гласували – 16
- „въздържали се“ – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 67
Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.02. 2020 год.
Относно: точка „Осма“ - Докладна записка относно: Отчет на събраните
приходи и извършените разходи за развитието на туризма на територията на
община Хисаря за 2019 г. и Програма за развитие на туризма в община Хисаря
през 2020 г. с план-сметка за набирането на средства за развитието на туризма в
община Хисаря и тяхното разходване за 2020 г. - докладва инж. Пенка Ганева кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.11, ал.1 и чл.12,
ал.1 от Закона за туризма, във връзка с чл.6, ал.1, т.1 от Правилника за
организация на работата на Консултативния съвет по въпросите на
туризма при община Хисаря, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема Отчет на събраните приходи и извършените разходи за
развитието на туризма на територията на община Хисаря за 2019 г., съгласно
Приложение № 1.
2. Приема Програма за развитие на туризма на територията на Община
Хисаря за 2020 г., съгласно Приложение № 2 с направеното допълнение – от
сумата в т. 1.3. да бъдат заделени 1000 лв. за изработване на указателни табели
за с. Старосел.
МОТИВИ: С приемането на Програмата за развитие на туризма през
2020 г. и план-сметката се цели привлекателност на общия туристически

продукт на общината чрез благоустрояване на инфраструктурата обслужваща
туризма, за утвърждаване на Хисаря като конкурентна туристическа
дестинация в България, в страните от Европейския съюз и на други основни
чуждестранни пазари. За осъществяване контрола върху набраните средства за
развитието на туризма в община Хисаря и тяхното разходване, Общински съвет
Хисаря намира решението за целесъобразно.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 68
Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.02. 2020 год.

Относно: точка „Девета“ - Докладна записка относно: Проект на
Краткосрочна програма на община Хисаря за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници и биогорива – 2020-2023 г. - докладва инж.
Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10,
ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници, Общински съвет
Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема Краткосрочна програма на община Хисаря за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива – 2020-2023 г.
2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите мерки за
изпълнение на приетата Програма.

МОТИВИ: Във връзка с насърчаване използването на възобновяеми
енергийни източници на община Хисаря за периода 2020-2023 г. и създаване
предпоставки за провеждане на енергийно ефективна и екологична политика,
която да подобри енергийната инфраструктура на общината и да намали

потреблението на конвенционални източници на енергия, Общински съвет
Хисаря намира решението за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 16
Присъствали – 17
- „против“ – няма
Гласували – 16
- „въздържали се“ – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 69
Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.02. 2020 год.
Относно: точка „Десета“ - Докладна записка относно: Кандидатстване за
предоставяне на финансиране от Оперативна програма „Възобновяема енергия,
енергийна ефективност, енергийна сигурност“ /ВЕЕЕЕС/, процедура
„Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за
външно изкуствено осветление на общините“ - докладва инж. Пенка Ганева кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие Община Хисаря да кандидатства пред Оперативна
програма „ Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна
сигурност ” (ВЕЕЕЕС) с проект: „Проектиране на енергоспестяващи мерки и
дейности по модернизация, реконструкция и интелигентно управление на
система за улично осветление на град Хисаря”.
2. Упълномощавам Кмета на Община Хисаря да предприеме всички
необходими действия свързани с подготовката и подаването на проектното
предложение пред Оперативна програма „ Възобновяема енергия, енергийна
ефективност, енергийна сигурност ” (ВЕЕЕЕС).
МОТИВИ: С цел повишаване енергийната ефективност чрез
технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено

осветление, собственост на българските общини и да подобри условията на
живот на населението, Общински съвет Хисаря намира решението за
целесъобразно.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 70
Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.02. 2020 год.
Относно: точка „Единадесета“ - Докладна записка относно: Актуализация
на инвестиционната програма на община Хисаря за 2020 г. - докладва инж. Пенка
Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с
поименно гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Приема актуализация на инвестиционната програма на община Хисаря за
2020 г., съгласно Приложение № 1.
МОТИВИ: Във връзка с осигурено финансиране по програмата за
развитие на селските райони по Сключен договор № 16/07/2/0/00418 от
19.09.2017 г. за обособена позиция 1: Рехабилитация и реконструкция на път
PDV1361 /III-642/-Хисаря - кв. Миромир от km 0+000 до km 4+500, и
съпътстващите ги реконструкция и рехабилитация на прилежащи тротоари и
изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет, Общински
съвет Хисаря намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 16
Присъствали – 17
- „против“ – няма
Гласували – 16
- „въздържали се“ – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 71
Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.02. 2020 год.
Относно: точка „Дванадесета“ - Докладна записка относно:
Актуализация състава на местната комисия към Закона за уреждане правата на
граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове - докладва инж. Пенка
Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 от Закона
за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни
влогове и чл. 16 от Правилника за прилагане ЗУПГМЖСВ, Общински
съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема местната комисия по Закона за уреждане правата на
гражданите с многогодишни жилищно спестовни влогове да се състои от 5
члена.
2. Определя следния състав на комисията:
Председател:
Цветанка Николова Матева – гл. специалист „Общинска собственост”
Ченове:
- Даниела Тодорова Пирянкова – общински съветник
- Диляна Йорданова Антонова - началник отдел „Счетоводно
обслужване”

- Бойко Цветанов Гавраилов – общински съветник
- Мария Добрева Кинарова – специалист „Общинска собственост”
МОТИВИ: За продължаване работата уреждане правата на гражданите с
многогодишни жилищно спестовни влогове по ЗУПГВЖСВ, Общински съвет
Хисаря намира решението за целесъобразно.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 72
Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.02. 2020 год.
Относно: точка „Тринадесета“ - Докладна записка относно: Приемане и
утвърждаване на: Списъци на имотите с нтп- пасища, мери и ливади от ОПФ за
индивидуално ползване, наемна цена за декар на пасища, мери и ливади за
стопанската 2020/2021 година, Годишен план за паша, правила за ползване на
мерите, пасищата и ливадите на територията на община Хисаря - докладва инж.
Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
чл. 37и, ал. 3, ал. 12, чл. 37о, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗСПЗЗ, с поименно
гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Определя свободните общински мери, пасища и ливади за
индивидуално ползване, с площ и местоположение на имотите, съгласно
Приложение № 1.
2. Предвид експертизите за определяне на годишна наемна цена/цена за
арендно плащане на декар за предоставяне под наем /аренда на пасища, мери и
ливади от ОПФ на Община Хисаря за индивидуално ползване от стопани,
отглеждащи пасищни животни за стопанската 2020-2021 година на
„ПЛОВДИВИНВИСТ - 21“ АД, приема и определя годишна наемна цена от:
12.00 (дванадесет) лева на декар за пасища и мери и
19.00 (деветнадесет) лева на декар за ливади
3. Приема Годишен план за паша на община Хисаря и задължения на
Общината и ползвателите на общински мери, пасища и ливади за стопанската

2020-2021 година съгласно приложение № 2. Определя срок на договорите за
наем - 5 стопански години.
4. Определя Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите на
територията на община Хисаря, съгласно приложение № 3.
5. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, във връзка с изискването на чл. 37,
ал. 3 от ЗСПЗЗ допуска предвалително изпълнение на настоящето решение.
МОТИВИ: Във връзка със задоволяване нуждите на желаещите за
индивидуално ползване под наем на пасища и мери собственици или
ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за
стопанската 2020/2021 год., Общински съвет намира решението за
целесъобразно.

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

- „за” – 15
- „против“ – няма
- „въздържали се“ – 1

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 73
Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.02. 2020 год.
Относно: точка „Четиринадесета“ - Докладна записка относно:
Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и
разпореждане с общинската собственост за 2020 г. - докладва инж. Пенка
Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за общинската собственост, с поименно
гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и
разпореждане с общинската собственост за 2020 година, като в Раздел ІІ.,
точка ІІ.2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи
за продажба, подточка ІІ.2.1 - Имоти в регулация, включва:
1. УПИ ХI – държ. кв 97 по КРП на с. Паничери с площ от 686 кв.м.
2. УПИ ХII – държ. кв 97 по КРП на с. Паничери с площ от 943 кв.м.
3. УПИ ХIII – държ. кв 97 по КРП на с. Паничери с площ от 900 кв.м.
4. УПИ ХIV – държ. кв 97 по КРП на с. Паничери с площ от 943 кв.м.
5. УПИ ХV – държ. кв 97 по КРП на с. Паничери с площ от 730 кв.м.
МОТИВИ:
Поради проявен е интерес от страна на „МОТИВА
СУПЕРФУУДС” ЕООД за закупуване на 5 броя общински урегулирани
поземлени имоти находящи се в кв. 97 по КРП на с. Паничери, одобрен със

заповеди №№ 2866 и 2867 от 11.06.1940 година, Общински съвет Хисаря
намира решението за целесъобразно.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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

Препис
РЕШЕНИЕ
№ 74
Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.02. 2020 год.
Относно: точка „Петнадесета“ - Докладна записка относно: Заявление
вх. № 94-00-Д-26/28.01.2020 г. от Дафинка Асенова за разрешение на КПИИ
/комплексен проект за инвестиционна инициатива/ - схема ТИП за улична
канализация от УПИ III-834, кв. 18 по плана на гр. Хисаря, Археологически
резерват, община Хисаря, област Пловдив до съществуваща ревизионна шахта докладва инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие за преминаване на улична канализация по улица с о.т.
416-420 за захранване на УПИ III-834, кв. по плана на гр. Хисаря,
Археологически резерват, Община Хисаря, Област Пловдив.
2. Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, проучване и проектиране
на План-схема на улична канализация от УПИ III-834, кв. по плана на гр.
Хисаря, Археологически резерват, Община Хисаря, Област Пловдив до
съществуваща ревизионна шахта по улица с о.т. 416-420.
МОТИВИ: Във връзка с положително Решение № 18 в Протокол № 5 на
Експертен съвет по устройство на територията от 06.02.2020 г. относно
разглеждането на Заявление вх. № 94-00-Д-26/28.01.2020 г. от Дафинка Асенова
за разрешение на КПИИ /комплексен проект за инвестиционна инициатива/ схема ТИП за улична канализация от УПИ III-834, кв. 18 по плана на гр.

Хисаря, Археологически резерват, община Хисаря, област Пловдив до
съществуваща ревизионна шахта, Общински съвет Хисаря намира решението за
целесъобразно.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 75
Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.02. 2020 год.
Относно: точка „Шестнадесета“ - Докладна записка относно: Заявление
вх. № 94-00-М-513-(2)/03.02.2020 г. от Манчо Емануилов Ковачев за
разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ III-90, за
безвредно производство „Цех за сладкарски изделия”, УПИ I-90, жилищно застрояване, УПИ II-90, жилищно
застрояване, кв. 13 по плана с. Мътеница, Община Хисаря, Област Пловдив .докладва инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
чл. 134, ал. 2, т. 1 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 за
изменение на уличната регулация към улица с о.т. 16-24 по плана с. Мътеница,
Община Хисаря, Област Пловдив, за обособяване на улица-тупик между
новообразувания УПИ III-107, за безвредно производство „Цех за сладкарски изделия” и имотната
граница на ПИ 108, който участва в УПИ IV-81, с неприложена дворищна
регулация, съществуваща на място и по кадастър, с минимална ширина 3.5 м.
МОТИВИ: Във връзка с положително Решение № 21 в Протокол № 5 на
Експертен съвет по устройство на територията от 06.02.2020 г. относно
разглеждането на Заявление вх. № 94-00-М-513-(2)/03.02.2020 г. от Манчо
Емануилов Ковачев за разрешаване на изработване на проект за изменение на

ПУП-ПР за УПИ III-90, за безвредно производство „Цех за сладкарски изделия”, УПИ I-90, жилищно
застрояване, УПИ II-90, жилищно застрояване, кв. 13 по плана с. Мътеница, Община Хисаря,
Област Пловдив, Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 76
Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.02. 2020 год.
Относно: точка „Седемнадесет“ - Докладна записка относно временен
безлихвен заем от бюджета за разплащания по проекти, финансирани със
средства от Европейския съюз - докладва инж. Пенка Ганева - кмет на община
Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 104, ал. 1, т. 5 във връзка с ал. 4 от Закона за публичните
финанси и чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за общинския дълг, с поименно
гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие Община Хисаря да поеме краткосрочен дълг, чрез
безлихвен заем от Бюджета на община Хисаря за авансово
финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства на
ЕС и други международни програми, при следните основни параметри:
 Максимален размер на дълга – 74 995 лв. (седемдесет и четири
хиляди, деветстотин деветдесет и пет лева) в това число по проекти,
както следва:
- Договор № BG05FMOP001-3.002-0203-C03 „Осигуряване на топъл
обяд 2016-2020” в размер на 21 995 лв.(двадесет и една хиляди,
деветстотин деветдесет и пет лева);
- Договор № ОЗ-ХУ-06-07-1575#6 за осигуряване на заетост по
проект „Обучения и заетост” в размер на 38 000 лв.(тридесет и осем
хиляди лева);

- Договор № BG05M9OP001-2.040-0128-C01 „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община
Сопот” в размер на 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева)
 Валута на дълга – лева ;
 Вид на дълга – краткосрочен;
 Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – съобразно сроковете за възстановяване на
съответното финансиране по конкретната програма, но не по-късно
от 31.12.2020г.
 Максимален лихвен процент – безлихвен.
 Начин на обезпечение на кредита: Вземанията на Община Хисаря
по:
- Договор № BG05FMOP001-3.002-0203-C03 „Осигуряване на топъл
обяд 2016-2020” .
- Договор № ОЗ-ХУ-06-07-1575#6 за осигуряване на заетост по
проект „Обучения и заетост” ;
- Договор № BG05M9OP001-2.040-0128-C01 „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община
Сопот” .
МОТИВИ: За разплащане на проектите по договори: Договор №
BG05FMOP001-3.002-0203-C03 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020”;
Договор № ОЗ-ХУ-06-07-1575#6 за осигуряване на заетост по проект
„Обучения и заетост” и Договор № BG05M9OP001-2.040-0128-C01
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря
и община Сопот”, Общински съвет Хисаря намира решението за
целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 16

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 77
Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.02. 2020 год.
Относно: точка „Осемнадесета“ - Докладна записка относно: Откриване
на детска градина в с. Красново – докладва инж. Пенка Ганева - кмет на
община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет
Хисаря
Р Е Ш И :
Дава съгласие да бъде открита детска градина с целодневна група в
съответствие с чл. 310, ал. 5 от ЗПУО и чл. 10 от Наредба № 9/09.08.2016 г. за
институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
МОТИВИ: Във връзка със създаване на реална предпоставка за пълно
обхващане на децата и учениците от 2 до 16 год. от с. Красново, с. Крастевич, с.
Беловица и с. Мало Крушево и създаване на условия за запазване на
населението в горепосочените четири села и удовлетворяването му за
надграждащо обучение и възпитание на децата и учениците от ранна детска
възраст до завършване на първа квалификационна степен на средно
образование, Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 15
Присъствали – 17
- „против“ – няма
Гласували – 15
- „въздържали се“ – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 78
Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.02. 2020 год.

Относно: точка „Деветнадесета“ - Докладна записка относно: Определяне
основните месечни заплати на кметовете на населените места от община
Хисаря, считано от 01.01.2020 г. - докладва инж. Пенка Ганева - кмет на
община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 16 от ПМС
№ 67/2010 г., Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Считано от 01.01.2020 г., определя основна работна заплата на кметовете
на населените места, както следва:
Инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря – 2 138 лв.
Илия Тонов – кмет на с. Старо Железаре – 1 065 лв.
Веска Пашкулова – кмет на с. Паничери – 1 090 лв.
Матея Гудев – кмет на с. Старосел – 1 103 лв.
Цвятко Истилянов – 1090 лв.
МОТИВИ: В изпълнение с разпоредбите на Закона за местното
самоуправление и местната администрация и постановлението за заплатите в

бюджетните организации и дейности, Общинския съвет Хисаря намира
решението за целесъобразно.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 79
Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.02. 2020 год.
Относно: точка „Двадесета“ - Докладна записка относно: Заявление вх. №
26-00-43/13.01.2020 г. от „АГ – ИНВЕСТ” с управител Генади Петров Петров за
разрешение на КПИИ (комплексен проект за инвестиционна инициатива) – за
план-схема и ТИП за улична канализация за захранване на УПИ III-1182, кв. 36,
по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив - докладва инж.
Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Отлага приемането на докладната записка относно: Заявление вх. № 2600-43/13.01.2020 г. от „АГ – ИНВЕСТ” с управител Генади Петров Петров за
разрешение на КПИИ (комплексен проект за инвестиционна инициатива) – за
план-схема и ТИП за улична канализация за захранване на УПИ III-1182, кв. 36,
по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив за доуточняване.
МОТИВИ: Във връзка с възникнала необходимост от доуточняване на
докладната записка, Общински съвет Хисаря намира решението за
целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 16
Присъствали – 17
- „против“ – няма
Гласували – 16
- „въздържали се“ – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 80
Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.02. 2020 год.
Относно: точка „Двадесет и първа“ - 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 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 400 (четиристотин)
лв. на Цанка Николова Димова, с. Старо Железаре общ. Хисаря, за покриване
на потребности поради възникнал пожар.
2. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 400 (четиристотин)
лв. на Донка Георгиева Колева, гр. Хисаря, ул. „Зли дол“ № 7, поради
настъпил здравословен инцидент. Проведено е оперативно лечение. Г-жа
Колева е представила епикриза и фактури на стойност 4500 лв.
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 подаденото от лицето заявление за отпускане на помощи и
предвид това, че същата отговаря 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. Ето защо
Общинския съвет намира решението за целесъобразно.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 81
Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.02. 2020 год.
Относно: точка „Двадесет и втора“ - Докладна записка относно: Даване
на разрешение за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии
от областната и общинската транспортни схеми от квотата на Община Хисаря,
съгласно утвърдени маршрутни разписания“ - докладва инж. Пенка Ганева кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 1 от АПК, чл. 19,
ал. 2 от Закона за автомобилните превози, в изпълнение на чл. 16в, ал. 1 и
чл. 16д, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени
превози на пътници с автобуси, издадена от Министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, в съответствие с Регламент
(ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври
2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и
автомобилен
транспорт
и
за отмяна на регламенти
(ЕИО)
№
1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.),
Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Разрешава на Кмета на община Хисаря да проведе открита процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен
превоз на пътници по автобусни линии от областната и общинската
транспортни схеми от квотата на Община Хисаря, съгласно утвърдени
маршрутни разписания“.

2. Възлага на Кмета на Община Хисаря да организира и проведе открита
процедура по реда на Закона за обществените поръчки за услуги на стойност по
чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП с предмет: „Извършване на обществен
превоз на пътници по автобусни линии от областната и общинската
транспортни схеми от квотата на Община Хисаря, съгласно утвърдени
маршрутни разписания“, да утвърди доклада на комисията от длъжностни
лица за определяне на изпълнител на услугата и да сключи договор с избрания
за изпълнител.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение
на настоящото решение от деня на приемането му.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т.
23 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, в изпълнение
на чл. 16в, ал. 1 и чл. 16д, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и
реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени
превози на пътници с автобуси, издадена от Министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г.
относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и
автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) №
1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.) и предвид фактическите и
правни основания в настоящата докладна записка.
Общински съвет Хисаря допуска предварително изпълнение на
настоящото Решение при условията на чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от АПК, с цел защита
на особено важни обществени интереси и създаване на предпоставки за
недопускане на последваща евентуална значителна или трудно поправима
вреда и преодоляване на риска жителите на община Хисаря /учащи и
работещи/, да останат без обществен превоз.
На 26.05.2020г. изтича сключеният договор с “ХЕБРОС БУС” АД,
изпълнител по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от
областната и общинската транспортни схеми от квотата на Община Хисаря,
съгласно утвърдени маршрутни разписания“. Предвид императивните срокове,
предвидени в Закона за обществените поръчки и регламентирания с него ред за
провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, община
Хисаря ще бъде в невъзможност да сключи договор с определения изпълнител
след проведена открита процедура по реда на ЗОП до 26.05.2020 година, на
която дата изтича сключеният договор за възлагане на обществена поръчка с
“ХЕБРОС БУС” АД, поради което се допуска предварително изпълнение на
настоящото решение.
С настоящото решение, Общински съвет Хисаря допуска предварително
изпълнение с цел да защити особено важни обществени интереси, като от
закъснението на изпълнението му може да последва значителна или трудно

поправима вреда, поради реалната възможност жителите на община Хисаря да
останат без обществен превоз.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

