ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624
е-mail:council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisar.bg

Препис!
Р Е Ш Е НИЕ
№ 275
Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.01.2021 год.
Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно: Създаване на
социалната услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавната
дейност, считано от 01.01.2021 г.– докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на
община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1 т. 23, т. 24 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7
от ЗМСМА и във връзка с чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 от Закона за
социалните услуги и чл.83, ал.1 и чл.84, ал.1 от ППЗСУ, Общински съвет гр.
Хисаря:
Р Е Ш И :
1. Общински съвет Хисаря дава съгласие за създаване на социална услуга
"Асистентска подкрепа", като държавно делегирана дейност, считано от
01.01.2021 г.
2. Натуралният показател да се определя съгласно Решение на
Министерски съвет за приемане на Стандартите за делегираните от държавата
дейности за натурални стойностни показатели – 45 потребители за 2021г. Броя
и длъжностите на служителите – социални асистентите, които ще извършват
дейността по предоставяне на социалната услуга – 15 броя(щата).
3. Упълномощава Кмета на община Хисаря да възложи организацията и
управлението на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ чрез своя заповед
на отдел в общинска администрация Хисаря, разположен в сградата на
общината с адрес: гр. Хисаря, бул. Генерал Гурко №14.
4. Възлага на Кмета на Община Хисаря да извърши последващи действия
по изпълнение на Решението.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1 т. 23, т. 24
и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и във връзка с чл. 25, ал. 1 и ал.
2, т. 1 и т. 4 от Закона за социалните услуги; Общинският съвет, като взе
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предвид, че със Заповед РД01- 0023/05.01.2021 год. на Изпълнителния
Директор на Агенция за социално подпомагане при Министерство на труда и
социалната политика е дадено предварително одобрение за създаване на
Социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община Хисаря, която се
финансира от държавния бюджет, като взе предвид, че с горе цитираната
заповед са определени и параметрите, при които да се предоставя услугата;
като взе предвид, Като взе предвид, че с Решение № 790 от 30.10.2020 г. на
Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата
дейности натурални и стойностни показатели през 2021 г. са определени
финансовите средства за издръжка на делегираните от държавата дейности,
финансирани със средства от държавния бюджет при организирането и
предоставянето на публични услуги; Като взе предвид, че по функция
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ от цитираното Решение на
Министерски съвет, е определен стандарт за финансиране, като държавно
делегирана дейност, на социалната услуга „Асистентска подкрепа“; като взе
предвид, че е налице обществена необходимост за създаване на социална
услуга „Асистентска подкрепа” в община Хисаря, общинският съвет 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
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКО
ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 276
Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.01.2021 год.
Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно: Отчет за работата
на Общинската комисия по безопасност на движението през 2020 г. - 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 :
1.
Общински съвет приема отчета за работата на Общинската комисия
по безопасност на движението през 2020 г.
МОТИВИ: С приемането на отчета за работата на Общинската комисия по
безопасност на движението през 2020 г. се цели осъществяване на контрол и
повишаване безопасността на движението на територията на община Хисаря
съобразно разпоредбите на Закона за движението по пътищата и Наредба №1
за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското
имущество на територията на община Хисаря. Подобряване на условията за
сигурност и безопасност на движението по пътищата и осигуряване на
безопасността на децата в учебните заведения. 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
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКТЕРАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 277
Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.01.2021 год.
Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно: Приемане на
Годишна програма на Община Хисаря за управление и разпореждане с
общинската собственост за 2021 година - докладва: инж. Пенка Ганева- кмет на
община Хисаря.
На основание чл.21 ал.1, т.8 т.12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС, с
поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1.Общински съвет Хисаря приема предложената Годишна програма на
Община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за
2021 година.
МОТИВИ: С приемането на Годишна програма на Община Хисаря за
управление и разпореждане с общинската собственост за 2021 година, се
стреми, както да се покрият всички нормативни изисквания по управление на
общинската собственост, така и да се увеличат в значителна степен
ефективността и прозрачността на управлението на общинската собственост.
Програмата има за цел и да прогнозира очакваните приходи и необходимите
разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти общинска собственост - описание на частни имоти, които общината има
намерение да придобие за изграждане обекти от първостепенно значение, да
предостави имоти под наем или да реализира продажба. Воден от горното,
Общински съвет - Хисаря намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 9
Присъствали – 17
- „против“ – 3
Гласували – 17
- „въздържали се“ – 5
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 278
Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.01.2021 год.
Относно: точка „Четвърта“ - Докладна записка относно: Изпълнение на
Годишната програма на Община Хисаря за управление и разпореждане с
общинската собственост за 2020 година - приходи от извършени продажби,
общински концесии и наеми на общински имоти - докладва: инж. Пенка
Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал.1, т.23 вр. чл.21, ал. 2 от ЗМСМА , Общински съвет
Хисаря
Р Е Ш И :
1.
Общински съвет Хисаря приема за сведение предоставения отчет за
изпълнение на Годишната програма на Община Хисаря за управление и
разпореждане с общинската собственост за 2020 година - приходи от
извършени продажби, общински концесии и наеми на общински имоти.
МОТИВИ: С приемането на отчета за изпълнение на Годишната програма
на Община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за
2020 година - приходи от извършени продажби, общински концесии и наеми на
общински имоти, се извърши проверка по изпълнението на приетата Годишната
програма на Община Хисаря за управление и разпореждане с общинската
собственост за 2020 година, ведно с нейното актуализиране през отчетната 2020
год., с цел прозрачно и ефективно управление на общинското имущество.
Воден от горното, 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 „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 279
Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.01.2021 год.
Относно: точка „Пета“ - Докладна записка относно: Приемане и
утвърждаване начална тръжна цена за продажба на поземлен имот с
идентификатор 77270.184.14, област Пловдив, община Хисаря, гр. Хисаря,
местност Банчето - 04, вид собственост - общинска частна, вид територия земеделска, категория 8, НТП – За друг вид застрояване, с площ от 846 кв.м. и
застроената в него едноетажна масивна сграда – баня с идентификатор
77270.184.647 с площ от 164 кв. м., Заповед за одобрение на КККР № РД-18783/01.11.2019 г., АОС № 1425/06.01.2021 г.- докладва: инж. Пенка Ганева кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, чл. 35, ал. 1, чл.
41, ал .2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 68, ал.1, т.1 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в община Хисаря, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1.Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на:
Поземлен имот 77270.184.14, област Пловдив, община Хисаря, гр.
Хисаря, местност Банчето - 04, вид собственост - общинска частна, вид
територия - земеделска, категория 8, НТП – За друг вид застрояване, с площ от
846 кв.м. и застроената в него едноетажна масивна сграда – баня с
идентификатор 77270.184.647 с площ от 164 кв. м, Заповед за одобрение на
КККР № РД-18-783/01.11.2019 г.- частна общинска собственост съгласно акт АОС № 1425/06.01.2021 г.
2. Приема и утвърждава начална тръжна цена за имота по т. 1,
определената с доклад на независим лицензиран оценител инж. З.
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Д. Р. - сертификат за оценка на недвижими имоти рег. № 100102282 от
27.12.2016 год., пазарна цена – 50 000 ( петдесет хиляди ) лева без ДДС.
3. Възлага на кмета на община Хисаря да организира и проведе публичен
явен търг и сключи договор за продажба.
МОТИВИ: В изпълнение на годишната програма на Община Хисаря за
управление и разпореждане с общинската собственост, както и с цел
осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване финансирането
на голяма част от общинските дейности, Общински съвет Хисаря намира
настоящото решение за целeсъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

- „за” – 14
- „против“ – 3
- „въздържали се“ – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 280
Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.01.2021 год.
Относно: точка „Шеста“ - Докладна записка относно: Даване на съгласие
от общински съвет гр. Хисаря за увеличаване на числеността на персонала на
Домашен социален патронаж, гр.Хисаря.- докладва: инж. Пенка Ганева- кмет на
община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1, т.2 и т.23, чл.21, ал. 2 и чл.27, ал.4 от ЗМСМА,
с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Общински съвет гр. Хисаря приема численост на персонала за Домашен
социален патронаж – 4 щатни бройки, считано от 01.01.2021г.
МОТИВИ: С оглед стартиране изпълнението на проект «3.1 - Топъл обяд в
условията на пандемията от COVID-19 в община Хисаря», финансиран по
операция „BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от
COVID-19“ Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица,
започвайки от 11.01.2021 год., общинска администрация следва да може да
осигури достатъчен човешки ресурс. За изпълнението на проекта «3.1 - Топъл
обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Хисаря», ще бъдат
ангажирани общински служители на Домашен социален патронаж - двама
шофьори и касиер - разносвач храна и калкулант, като създадената организация
за раздаване на храната на потребителите ще се извършва при спазване на
всички
санитарно-хигиенни
изисквания,
относно
спазване
на
противоепидемичните мерки. Броят на обслужваните потребители от двете
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услуги ще се увеличи на 215бр., което налага числеността на персонала зает в
дейност Домашен социален патронаж, да бъде увеличена на 4 бр. Ето защо,
общинският съвет намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

- „за” – 9
- „против“ – 7
- „въздържали се“ – 1

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,
е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisar.bg

Препис!
Р Е Ш Е НИЕ
№ 281
Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.01.2021 год.
Относно: точка „Седма“ - Докладна записка относно: Информация за
данъчната събираемост през 2020г. - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на
община Хисаря.
На основание чл. 21, ал.1, т.23 вр. чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет
Хисаря:
Р Е Ш И :
1. Приема информацията за данъчната събираемост през 2020 г.
МОТИВИ: С оглед депозираното от Председателя на общинския съвет в
общинска администрация запитване за данъчната събираемост през 2020 год. и
осъществяване на наблюдение и контрол върху приходите в общината, както и
с цел прозрачно управление върху работата на общинската администрация и
решаването на въпросите, поставени пред нея, Общинския съвет намира
решението за приемане на информация за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

- „за” – 11
- „против“ –няма
- „въздържали се“ – 6

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,
е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 282
Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.01.2021 год.
Относно: точка „Осма“ - 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 2021/2022 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 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 като дава съгласие за предоставянето им.
2. Предвид изготвена от оценител на „РАЙЧЕВА – ВЕДИ КОНСУЛТ”
ЕООД Оценка за определяне пазарната стойност на наем/аренда на земеделска
земя общинска собственост с нтп – пасище, мера и ливада в землището на
Община Хисаря, приема и определя годишна наемна цена от:
12.00 (дванадесет) лева на декар за пасища и мери
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
2021/2022 година съгласно Приложение № 2.
4. Определя срок на договорите за наем - 5 стопански години.
5. Определя Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите на
територията на община Хисаря, съгласно Приложение № 3.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,
е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisar.bg

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 2021/2022 год., Общински съвет намира решението за
целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

- „за” – 14
- „против“ –3
- „въздържали се“ – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,
е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 283
Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.01.2021 год.
Относно: точка „Девета“ - Докладна записка относно: Отчет на
събраните приходи от такса "Битови отпадъци" и отчет на извършените разходи
за дейност 623 "Чистота" за 2020 г. и Информация за изпълнение на плансметката по чл.66 от ЗМДТ - докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община
Хисаря.
На основание чл. 21, ал.1, т.6, т.23 и т.24 от ЗМСМА предлагам на
Общински съвет гр.Хисаря, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1.
Приема отчет на събраните приходи от такса "Битови отпадъци" и отчет
на извършените разходи за дейност 623 "Чистота" за 2020 г., съгласно
Приложение № 1;
2.
Приема информация за изпълнението на план-сметката по чл.66 от Закона
за местните данъци и такси за 2020 г., съгласно Приложение № 2;
МОТИВИ: План-сметката по чл.66 от Закона за местните данъци и такси за
предходната 2020 год. е приета с решение на Общински съвет Хисаря № 22,
взето с протокол № 4 от 23.12.2019 г. С приемането на информацията за
изпълнението на план-сметката, както и отчета на събраните приходи от такса
"Битови отпадъци" и отчет на извършените разходи за дейност 623 "Чистота"
за 2020 г. се цели не да се осъществи контрол по изпълнението на решението на
общинския съвет, но и да се осигури прозрачно управление, контрол и
мониторинг върху приходите в общината и съответните разходи по
осъществяването на тази дейност. Ето защо, общинският съвет намира
решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 13
Присъствали – 17
- „против“ – няма
Гласували – 17
- „въздържали се“ – 4
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:

/Петко Петров/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,
е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 284
Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.01.2021 год.
Относно: точка „Десета“ - Докладна записка относно: Отчет за
разходваните средства за командировки на Кмета на Община Хисаря за
четвъртото тримесечие на 2020 г. (от 01.10.2020 г. до 31.12.2020 г.)- докладва:
инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната и
чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, с поименно гласуване Общинския съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема отчета за разходваните средства за командировки в страната
на Кмета на Община Хисаря за периода от 01.10.2020 г. до 31.12.2020 г., както
следва:
м. Октомври

..0.. лв.;

м. Ноември

..0.. лв.

м. Декември

..0.. лв.;

Всичко:

0.00 лв.

2. Приема отчета за разходваните средства за командировки в чужбина
на Кмета на Община Хисаря за периода от 01.10.2020 г. до 31.12.2020 г., както
следва:
м. Октомври

..0.. лв.;

м. Ноември

..0.. лв.

м. Декември

..0.. лв.;

Всичко:

0.00 лв.

МОТИВИ: С оглед упражняването на контрол върху извършените от Кмета на
общината разходи за командировки за периода от 01.10.2020 г. до 31.12.2020 г.
и в изпълнение на нормативните изисквания, 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
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,
е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 285
Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.01.2021 год.
Относно: точка „Единадесета“ - Докладна записка относно: Отчет за
изпълнение на инвестиционната програма на Община Хисаря за второ
полугодие на 2020 г. - докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на Община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 вр. ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 от
Закона за публичните финанси, чл. 109 от Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет - Хисаря, неговите комисии и взаимодействието
му с общинска администрация, приет с Решение № 60, Протокол №
7/18.02.2020 год. от Общински съвет Хисаря, с поименно гласуване Общински
съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Приема отчет за изпълнението на Инвестиционната програма на Община
Хисаря към 31.12.2020 г., съгласно Приложение № 1.
МОТИВИ: С Решение № 55, взето с Протокол № 6/05.02.2020 год. от
заседание на Общински съвет – Хисаря, е приета инвестиционната програма на
Община Хисаря за 2020 год. С настоящото решение се цели контрол по
изпълнението на инвестиционната програма, както и упражняването на
ефективна финансова дисциплина по отношение извършените плащания и
дейности по обекти. Общински съвет Хисаря намира представената
информация за пълна, а представеното в нея за отговарящо на приетата
програма, с оглед което 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 „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,
е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 286
Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.01.2021 год.
Относно: точка „Дванадесета“ - Докладна записка относно: Приемане и
утвърждаване начална тръжна цена за продажба на УПИ XIII, - общ. УПИ XV
– общ., УПИ XI – общ., УПИ XIV – общ. кв. 97 с. Паничери, общ. Хисаря, обл.
Пловдив, КП одобрен със Заповед: № 2866 и № 2867/1940 г., РП одобрен със
Заповед: № 2866 и № 2867/1940 г. и Решение на ОбС гр. Хисаря № 189 от
08.09.2020 г. – докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 2, ал. 4, ал. 5, от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, чл.
35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка. с чл. 68,
ал. 1, т. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в Община Хисаря, Пловдивска област, с поименно
гласуване Общински съвет – Хисаря
Р Е Ш И :
1.Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на:
- УПИ XIII, - общ. кв. 97 с. Паничери, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с площ
от 873 кв. м., ЧОС № 1413/30.11.2020 г.;
- УПИ XV – общ. кв. 97 с. Паничери, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с площ
от 720 кв. м, ЧОС № 1414/30.11.2020 г.;
- УПИ XI – общ. кв. 97 с. Паничери, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с площ
от 780 кв. м., ЧОС № 1416/30.11.2020г.;
- УПИ XIV – общ. кв. 97 с. Паничери, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с площ
от 1011 кв.м., ЧОС № 1417/30.11.2020г.
2. Приема и утвърждава началната тръжна цена за имотите по т. 1,
определената с доклад на независим лицензиран оценител инж. З.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,
е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisar.bg

Д. Р. – сертификат за оценка на недвижими имоти рег. № 100102282 от
27.12.2016 год., пазарна цена с начислен ДДС за имотите както следва:
- УПИ XIII, - общ. кв. 97 с. Паничери, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с
площ от 873 кв. м., ЧОС № 1413/30.11.2020 г. – 6 286.00 /шест хиляди двеста
осемдесет и шест/ лева с ДДС;
- УПИ XV – общ. кв. 97 с. Паничери, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с площ
от 720 кв. м, ЧОС № 1414/30.11.2020 г. – 5 184.00 /пет хиляди сто осемдесет и
четири/ лева с ДДС;
- УПИ XI – общ. кв. 97 с. Паничери, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с площ
от 780 кв. м., ЧОС № 1416/30.11.2020г. – 5 616.00 /пет хиляди шестстотин и
шестнадесет/ лева с ДДС;
- УПИ XIV – общ. кв. 97 с. Паничери, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с
площ от 1011 кв.м., ЧОС № 1417/30.11.2020г. – 7 280.00 /седем хиляди двеста
и осемдесет/ лева с ДДС.
3. Възлага на кмета на община Хисаря да организира и проведе публичен
явен търг и сключи договор за продажба.
МОТИВИ: В изпълнение на годишната програма на Община Хисаря за
управление и разпореждане с общинската собственост, както и с цел
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
Присъствали – 17
Гласували – 17

- „за” – 16
- „против“ – 1
- „въздържали се“ – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,
е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 287
Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.01.2021 год.
Относно: точка „Тринадесета“ - Докладна записка относно: Промяна в
структурата и числеността на общинска администрация Хисаря - 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. 2 и ал. 2 от ЗМСМА, вр. чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА , с поименно
гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Отлага гласуването по внесена от инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
докладна записка за Промяна в структурата и числеността на общинска
администрация Хисаря за следващо заседание.
МОТИВИ: С оглед разискванията по предложението от вносителя, както и
различните варианти за оптимизиране на щатните работни места в
администрацията, възниква необходимост от проучване на възможностите и
доуточняване на докладната записка. Предвид предходното, Общински съвет
Хисаря намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 15
Присъствали – 17
- „против“ – няма
Гласували – 17
- „въздържали се“ – 2
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,
е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 288
Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.01.2021 год.
Относно: точка „Четиринадесета“ - Докладна записка относно: Заявление
вх. № 26-00-923/10.12.2020 г. от „БЕРЖЕ ТРАКИЯ“ ЕООД, ЕИК 115281935 за
одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабел ниско напрежение и
довеждащ водопровод за водоснабдяване на дестилерия за етерично маслени
култури в УПИ 299009 за производствена и складова дейност (дестилерия за
етеричномаслени култури) и обществено обслужващи дейности, м.
„Кошовица“, по КККР на землище на с. Старосел, Община Хисаря, Област
Пловдив, от ПИ 69016.299.755, през ПИ 69016.299.10 до ПИ 69016.299.11, м.
„Кошовица“, по КККР на землище на с. Старосел, Община Хисаря, Област
Пловдив - докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на Община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 вр. чл.21, ал. 2 от ЗМСМА вр. чл. 129, ал.
1 от ЗУТ , Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Одобрява ПУП – Парцеларен план за трасе на кабел ниско напрежение от
ПИ 69016.299.11, през ПИ 69016.299.10 до помпена станция в ПИ
69016.299.755, и довеждащ водопровод за водоснабдяване на дестилерия за
етерично маслени култури в УПИ 299009 за производствена и складова дейност
(дестилерия за етеричномаслени култури) и обществено обслужващи дейности,
м. „Кошовица“, по КККР на землище на с. Старосел, Община Хисаря, Област
Пловдив, от помпена станция в ПИ 69016.299.755, през ПИ 69016.299.10 до ПИ
69016.299.11, м. „Кошовица“, по КККР на землище на с. Старосел, Община
Хисаря, Област Пловдив, съгласно пунктири в черен цвят за трасето на кабел
ниско напрежение, линии в зелен цвят за трасето на довеждащ водопровод и
пунктири в черен цвят и щрихи в сиво за сервитутите на приложения проект.
МОТИВИ: На 10.12.2020 год., в общинската администрация е постъпило
Заявление № 26-00-923/10.12.2020 г. от молителя „БЕРЖЕ ТРАКИЯ“ ЕООД,
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ЕИК 115281935 за одобряване на ПУП, подробно описан в Докладната записка
и приложенията към нея. Касае се за парцеларен план за трасе на кабел ниско
напрежение от ПИ 69016.299.11, през ПИ 69016.299.10 до помпена станция в
ПИ 69016.299.755. Съобразно правилата на ЗУТ, за този ПУП общинският
съвет е постановил съответното Решение № 227/21.10.2020 г., с което е да
съгласие, като в продължение на процедурата, Кмета на община Хисаря е издал
и Заповед № РД-05-805/12.11.2020 г., с която е разрешил проучването и
проектирането на комплексния проект за инвестиционна инициатива.
Предвижданията не засягат общински имоти, а ЕСУТ е дала положително
становище като предлага на съвета да одобри описания ПУП. Към докладната
записка е приложена необходимата обяснителна записка, ведно със скици.
Воден от предходното, както и като взе предвид административнопроизводствената необходимост от настоящото решене, Общински съвет
Хисаря намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,
е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisary.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 289
Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.01.2021 год.
Относно: точка „Петнадесета“ - Докладна записка относно: Заявление вх. №
26-00-924/10.12.2020 г. от „БЕРЖЕ ТРАКИЯ“ ЕООД, ЕИК 115281935 за
одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабел ниско напрежение от
ПИ 69016.299.11 до помпена станция в ПИ 69016.299.10 и довеждащ
водопровод от помпена станция в ПИ 69016.299.10 до ПИ 69016.299.11, за
захранване на дестилерия за етерично маслени култури в УПИ 299009 за
производствена и складова дейност (дестилерия за етеричномаслени култури) и
обществено обслужващи дейности, м. „Кошовица“, по КККР на землище на с.
Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив - докладва: инж. Пенка Ганева –
кмет на Община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 вр. чл.21, ал. 2 от ЗМСМА вр. чл.129, ал. 1 от
ЗУТ , Общински съвет – Хисаря
Р Е Ш И :
Одобрява ПУП – Парцеларен план за трасе на кабел ниско напрежение от
ПИ 69016.299.11 до помпена станция в ПИ 69016.299.10 и довеждащ
водопровод от помпена станция в ПИ 69016.299.10 до ПИ 69016.299.11, за
захранване на дестилерия за етерично маслени култури в УПИ 299009 за
производствена и складова дейност (дестилерия за етеричномаслени култури) и
обществено обслужващи дейности, м. „Кошовица“, по КККР на землище на с.
Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, съгласно пунктири в черен цвят за
трасето на кабел ниско напрежение, линии в зелен цвят за трасето на довеждащ
водопровод и пунктири в черен цвят и щрихи в сиво за сервитутите на
приложения проект.
МОТИВИ: На 10.12.2020 год., в общинската администрация е постъпило
Заявление № 26-00-924/10.12.2020 г. от молителя „БЕРЖЕ ТРАКИЯ“ ЕООД,
ЕИК 115281935 за одобряване на ПУП, подробно описан в Докладната записка
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и приложенията към нея. Касае се за парцеларен план за трасе на кабел ниско
напрежение от ПИ 69016.299.11 до помпена станция в ПИ 69016.299.10 и
довеждащ водопровод от помпена станция в ПИ 69016.299.10 до ПИ
69016.299.11, за захранване на дестилерия за етерично маслени култури.
Съобразно правилата на ЗУТ, за този ПУП общинският съвет е постановил
съответното Решение № 226/21.10.2020 г., с което е да съгласие, като в
продължение на процедурата, Кмета на община Хисаря е издал и Заповед №
РД-05-804/12.11.2020 г., с която е разрешил проучването и проектирането на
комплексния проект за инвестиционна инициатива. Предвижданията не засягат
общински имоти, а ЕСУТ е дала положително становище като предлага на
съвета да одобри описания ПУП. Към докладната записка е приложена
необходимата обяснителна записка, ведно със скици. Воден от предходното,
както и като взе предвид административно-производствената необходимост от
настоящото решене, Общински съвет Хисаря намира решението за
целесъобразно.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,
е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 290
Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.01.2021 год.
Относно: точка „Шестнадесета“ - Докладна записка относно: Издаване на
разрешително за ползване на повърхностен воден обект по чл. 46, ал.1 на
Закона за водите, за свободно отглеждане на раба в язовир „До гробището“ в
село Кръстевич, община Хисаря – докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на
Община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация вр. чл. 52, ал.1, т.3, б. „б”, от Закона
за водите, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Да бъде издадено разрешително за водоползване от повърхностен воден
обект,за свободно отглеждане на риба, в язовир „До гробището“ село
Кръстевич, община Хисаря, на името на ЕТ „Гаро - 61 – Наско Димитров“, село
Кръстевич, общ. Хисаря, обл. Пловдив, ул. „26-та” № 1, ЕИК 203808238“ за
срок от 7 години.
МОТИВИ: На заявителят за издаване на разрешително за водоползване е
предоставено на договорно основание стопанисването, поддръжката и
експлоатацията на язовир „До гробището“, представляващ имот № 001451 (ПИ
с ИД 40333.118.451), село Кръстевич, община Хисаря. От приложения към
докладната Договор за възлагане е видно, че същият е вписан в Имотния
регистър при Агенция по вписванията и е със срок на действие до 2028 год.
Инвестиционното намерение на оператора – заявител е „Свободно отглеждане
на риба в язовир „До гробището“, представляващ имот № 001451 (ПИ с ИД
40333.118.451), село Кръстевич, община Хисаря ,област Пловдив”. Същото е
съгласувано с РИОСВ – Пловдив, като Директор РИОСВ – Пловдив е
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констатирал, че няма вероятност за отрицателно въздействие върху защитени
зони от Натура 2000. Заедно с това, Директор Басейнова Дирекция
„Източнобеломорски район” е дал заключение, че инвестиционното намерение
е допустимо, като следва да се проведе процедура за издаване на разрешително
по чл.46 ал.1 т.2 от Закон за водите. Издаването на това разрешително се
предхожда от нарочно решение на общинския съвет. Ето защо, общинският
съвет намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

- „за” – 13
- „против“ – 3
- „въздържали се“ – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,
е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 291
Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.01.2021 год.
Относно: точка „Седемнадесета“ - Докладна записка относно: Удължаване
на Заявление с Вх. № 26-00-20/08.01.2016 г., разрешително № 001/24.03.2016 г.,
за водовземане от повърхностен воден обект - язовир Момина баня (имот №
000105), по чл. 78 от Закона за водите в землището на град Хисаря, община
Хисаря за промишлено водоснабдяване на бетонов възел – докладва: инж.
Пенка Ганева – кмет на Община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, и чл. 78 от Закона за водите , с поименно гласуване
Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Да бъде удължено разрешителното за водовземане от повърхностен воден
обект, за промишлено водоснабдяване на бетонов възел, от язовир Момина баня
(имот № 000105) в землището на град Хисаря, община Хисаря, на името на
„ЕКОМИКС ООД“ село Житница, община Калояново, област Пловдив, ул. 11та” № 1, ЕИК 115918047 за срок от 10 години.
МОТИВИ: На 14.12.2020 год., в администрацията на община Хисаря е
постъпило Заявление с Вх. 26-00 928/14.12.2020 г. от „ЕКОМИКС ООД“, ЕИК
115918047 за удължаване срока на действие на разрешително №001/24.03.2016
г. с Решение № 83, за водовземане от повърхностен воден обект - язовир
„Момина баня“( имот № 000105). Предпоставките за удължаване срока на
действие за регламентирани в чл.78 от Закон за водите, като същите са налице и
няма основание да бъде отказано на заявителя. Воден от предходното,
общинският съвет намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 16
Присъствали – 16
- „против“ – няма
Гласували – 16
- „въздържали се“ – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,
е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 292
Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.01.2021 год.
Относно: точка „Осемнадесета“ - Докладна записка относно: Отчет за
дейността на Общински съвет Хисаря и неговите комисии за периода от
21.07.2020 г. до 15.12.2020 г. - докладва: инж. Найден Павлов – Председател на
Общински съвет Хисаря.
На основание чл.21 ал.1 т.23 вр. чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1, т. 16
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Хисаря,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация,
Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Приема Отчета за дейността на Общински съвет Хисаря и неговите
комисии в периода от Юли 2020 г. до Декември 2020 г. вкл.
МОТИВИ: Съобразно чл.27 ал.6 от ЗМСМА, председателят на общински съвет
внася отчета за дейността на съвета и неговите комисии два пъти годишно.
Представения отчет е пълен и изчерпателен. Общинският съвет единодушно
счита решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 293
Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.01.2021 год.
Относно: точка „Деветнадесета“ - Докладна записка относно: Приемане на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на
местните данъци на територията на община Хисаря, приета с Решение №
573/20.01.2011г. изменена и допълнена с Решение № 17/13.12.2011г., Решение
№ 434/17.12.2013г. и Решение № 629/23.12.2014г., Решение № 175/13.09.2016 г.,
Решение № 688/28.12.2018 г., Решение № 689/28.12.2018г. и Решение №
709/29.01.2019 г., Решение № 21 от 23.12.2019г.- докладва: инж. Пенка Ганева –
кмет на Община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА вр. чл.1, ал.2 от ЗМДТ , с поименно
гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Общински съвет не приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на
община Хисаря, приета с Решение № 573/20.01.2011г. изменена и допълнена с
Решение № 17/13.12.2011г., Решение № 434/17.12.2013г.,Решение №
629/23.12.2014г., Решение № 175/13.09.2016 г., Решение № 688/28.12.2018 г.,
Решение № 689/28.12.2018г., Решение № 709/29.01.2019 г. и Решение № 21 от
23.12.2019г., съгласно Приложение №1.
МОТИВИ: Предложението предвижда данъчно облекчение и разпореждане и
уравление с 50% от данъчното вземане на общината за патентен данък. На
първо място, предложеното изменение противоречи на Решение № 1050 от
27.01.2014 г. по адм. д. № 9122/2013 на ВАС, като ОбС няма правомощия да
приеме такава разпоредба. По силата на чл. 60, ал. 2 от Конституцията на РБ,
данъчни облекчения и утежнения могат да се установяват само със закон.
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Материалноправната предпоставка, която следва да е налице, за да възникне
правото на ползване на данъчно облекчение за патентния данък, е установена
изрично с разпоредбата на чл. 61м от ЗМДТ, в която са изброени субектите,
които се освобождават от заплащане на данък, условията, на които следва да
отговарят, за да се възползват от фиксираната от законодателя привилегия,
както и размера на облекчението. В практиката си ВАС е последователен, че
правомощията на органите на местно самоуправление, свързани с определяне
на размера на местния данък и освобождаване от такъв са регламентирани в
нормативни актове, приети от законодателя за регулиране на съответния тип
отношения - АПК, ЗНА, ЗМСМА и ЗМДТ, като нито един от тях не предвижда
възможност общинските съвети по целесъобразност да разширяват кръга на
лицата, които могат да бъдат освободени от съответния налог, за които такъв да
не се дължи по принцип или за определен срок. Поради това въвеждането с
подзаконов нормативен акт от местно значение на основание за освобождаване
от данък патент, непредвидено в закона, противоречи на материалния закон.
Данъкът е публично задължение, което е породено от фактическата и правна
власт, която правният субект има върху съответния обект на облагане, намиращ
се на територията на страната. По силата на чл. 60, ал. 2 от КРБ данъчни
облекчения и утежнения могат да се установяват само със закон. В чл. 61л, 61м,
61н от ЗМДТ са регламентирани изчерпателно различни хипотези за
освобождаване от този местен данък. Следователно единствената възможност
задълженото лице да не дължи данък патент, или да ползва данъчно
облекчение, е ако попада в някоя от лимитативно изброените от законодателя
хипотези ЗМДТ. Само тогава, въпреки наличието на пораждащата данъчното
задължение правна връзка между обекта и субекта, законодателят, по свои,
свързани с други цели съображения, е решил да освободи съответното
задължено лице от заплащането на данък. В ЗМДТ не са предвидени
възможности за общинския съвет да регламентира с наредбата по чл. 1, ал. 2
ЗМДТ и други, извън изрично посочените в ЗМДТ, хипотези за освобождаване
от данъка по чл. 1, ал. 1, т. 6 ЗМДТ. Съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗНА нормативният
акт следва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от
по-висока степен. Въвеждането с общинската наредба на ново, допълнително
изключение от установеното със закон публично задължение, извън
предвидените в ЗМДТ такива и при липса на изрична делегация, води на извод
за незаконосъобразност на предложеното изменение.
На второ място, следва да се отбележи, че вземането за данък е с
имуществен характер. В този смисъл, предложението касае действие по
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управление и разпореждане с имущество на общината, тъй като се касае за
вземане за патентен местен данък. Вземането за патентен данък е публично
субективно право на общината да получи определена сума пари. Това
произтича от фискалния суверенитет. Данъците са безвъзмездни вземания –
липсва конкретна насрещна престация. Данъците са непрехвърлими вземания –
невъзможно и недопустимо е прехвърлянето на данъчни задължения на трето
лице, което да обвърже общината като кредитор. Изпълнението на данъците е
скрепено с държавна принуда. Предходното изисква нормотворчеството,
осъществявано от ОбС, да бъде реализирано при мнозинсто в повече от
половината от всички съветници, което не е налице.
На трето място, такова изменение е неприемливо и по целесъобразност,
доколкото би повлякло поредица от искания за патентни облекчения и
опрощавания и от друг тип търговски дейности, които не са пострадали
значимо от наложените мерки във връзка с ограничение разпространението на
COVID 19.
Воден от горното, общинският съвет постанови решението си.

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

- „за” – 8
- „против“ – 1
- „въздържали се“ – 6

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 294
Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.01.2021 год.
Относно: точка „Двадесета“ - Докладна записка относно: Заявление вх. №
26-00-39/18.01.2021 г. от „Сенид” ЕООД за одобряване на план-схема на трасе
за обект: „Минерален водопровод от водоем V=100 м3 с помпена станция при
сондаж № 5 от находище „Хисаря” до УПИ I-667, кв. 4 по плана на гр. Хисаря докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 вр. ал. 2 от ЗМСМА вр. чл. 129, ал. 1 от ЗУТ ,
Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Одобрява План-схема на „Трасе на минерален водопровод от водоем V=100
м3 с помпена станция при Сондаж № 5 от находище „Хисаря” до УПИ I-667, кв.
4 по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря” по улици: зелената площ на улица с
о.т. 441-442-428-407-406, с пресичане на улица с о.т. 407-406 (път III-642) с
подземен хоризонтален сондаж, улица с о.т. 98-97 (ул. „Чаталджа”), улица с о.т.
97-96 (ул. „Васил Левски”), с пресичане на ПИ 5120, собственост на
„Национална компания железопътна инфраструктура” с подземен хоризонтален
сондаж, в зелената площ на улица с о.т. 1-8-17-18 (ул. „Гео Милев”), и
пресичане на същата до УПИ I-667, кв. 4 по плана на гр. Хисаря, Община
Хисаря, Област Пловдив, по зелени линии и надписи за водопровода и
пунктири в тъмнозелен цвят за сервитута в приложения проект.
МОТИВИ: На 18.01.2021 год., в администрацията на община Хисаря е
постъпило Заявление с вх. № 26-00-39/18.01.2021 г. от „Сенид” ЕООД –
инвеститор Клас А, за одобряване на план-схема на трасе за обект: „Минерален
водопровод от водоем V=100 м3 с помпена станция при сондаж № 5 от
находище „Хисаря” до УПИ I-667, кв. 4 по плана на гр. Хисаря. Съобразно
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правилата на ЗУТ, за този план-схема, общинският съвет е постановил
съответното Решение № 107, взето с Протокол № 9 от 21.04.2020 г., с което е
дадено разрешение за изготвяне на план-схема. Заявлението е разгледано от
ЕСУТ, който съвет е дал положително становище като предлага на съвета да
одобри план-схемата. Към докладната записка е приложена необходимата
обяснителна записка, ведно със скици. Доколкото трасето предвижда пресичане
на железопътна линия, заявителят е представил и разрешение от Министъра на
транспорта, информационните технологии о и съобщенията. Воден от
предходното, както и като взе предвид административно-производствената
необходимост от настоящото решене, Общински съвет Хисаря намира
решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 14
Присъствали – 14
- „против“ – няма
Гласували – 14
- „въздържали се“ – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

