
 

 

                      ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

                                 Хисаря 
гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62034, 

E-mail:council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg   WEB:http://hisar.bg 

 
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ 

КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 21.07.2020 г. ДО 15.12.2020 г. 
 

Приет с Решение № 292, взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет 
гр. Хисаря, състояло се на 19.01.2021 г. 

 
На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.17, ал.1, т.16 от Правилника за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, представям на Вашето внимание отчет за дейността на съвета и 
неговите комисии. Отчетът обхваща периода от 21.07.2020 г. до 15.12.2020 г. и 
съдържа следната информация: 

 Проведени заседания на Постоянни комисии 
 Проведени заседания на Общински съвет Хисаря 
 Приети решения 

 
І. ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

 

Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, преди всяко 
заседание на Общинския съвет Постоянните комисии разглеждат внесените 
докладни с проектите за решения, предварително разпределени от председателя на 
Общинския съвет. Всички постъпили материали се обсъждат отговорно и 
задълбочено. Когато е необходима допълнителна информация, представителите на 
Общинска администрация участват в изясняването на въпросите, които възникват по 
време на заседанията на комисиите. Видно от изнесената по-долу статистика нямаше 
провалени заседания на комисиите поради липса на кворум.  

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ: 
 

 Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и 
конфликт на интереси проведе 5 заседания. 

 
 

№ 
по ред 

заседание 

Дата на 
проведеното 
заседание 

присъствие Отсъстващи членове 

1 21.07.2020 г. 5 - 

2 08.09.2020 г. 5 - 

3 21.10.2020 г. 5 - 

4 17.11.2020 г. 5 - 

5 15.12.2020 г. 5 - 
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 Постоянна комисия по устройство на територията, инфраструктура, 
благоустрояване и околна среда проведе 5 заседания. 

 
 

№ 
по ред 

заседание 

Дата на 
проведеното 
заседание 

присъствие Отсъстващи членове 

1 21.07.2020 г. 4 Ненко Костов 

2 08.09.2020 г. 5 - 

3 21.10.2020 г. 5 - 

4 17.11.2020 г. 5 - 

5 15.12.2020 г. 5 - 
 

 

 Постоянна комисия по образование, култура, вероизповедания, спорт, 
туризъм, здравеопазване,  младежка и социална политика проведе 8 заседания. 

 
№ 

по ред 
заседание 

Дата на 
проведеното 
заседание 

присъствие Отсъстващи членове 

1 21.07.2020 г. 5 - 

2 04.09.2020 г. 5 - 

3 08.09.2020 г. 5  

4 19.10.2020 г. 5 - 

5 21.10.2020 г. 5 - 

6 17.11.2020 г. 5  

7 05.12.2020 г. 5 - 

8 15.12.2020 г. 5 - 

 
 

 Административна комисия проведе 5 заседания. 
 
 

№ 
по ред 

заседание 

Дата на 
проведеното 
заседание 

присъствие Отсъстващи членове 

1 21.07.2020 г. 5 - 

2 08.09.2020 г. 5 - 

3 21.10.2020 г. 5 - 

4 17.11.2020 г. 5 - 

5 15.12.2020 г. 5 - 

 
 

ІІ. ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХИСАРЯ 
 
 
 

От м. Юли 2020 година до момента Общински съвет Хисаря проведе 5  заседания, 
на които разгледа и обсъди общо 112 материала, разпределени по вносители, както 
следва: 

- Кмет на община Хисаря – 84 бр.  
- Председател на Общински съвет Хисаря – 13 бр. 
- Общински съветници – 10 бр. 
- Секретар на община Хисаря – 5 бр. 
 



 
 
 
 

Приети са общо 112 решения, разпределени по заседания, както следва: 
 
 

 № 
по ред заседание 

Дата на проведеното 
заседание 

кворум 

Брой точки, 
включени в 

дневния ред без 
 т. Питания 

Брой взети 
решения 

9-то редовно 21.07.2020 г. 16 25 25 

10-то редовно 08.09.2020 г. 16 25 25 

4-то извънредно 21.10.2020 г. 17 26 26 

11-то редовно 17.11.2020 г. 17 18 18 

12-то редовно 15.12.2020 г. 17 18 18 
 

Видно от горната таблица, за периода на отчета няма провалени заседания 
поради липса на кворум.  

 
ІІІ. ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ 

 
В резултат на правомощията, които Общинският съвет има са приети решения в 

следните категории: 

 Приемане на отчети и информации 
 Приемане или актуализиране на нормативни актове 
 Управление и разпореждане с общинския бюджет и финанси 

 Управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост 
 Промяна на устройствения план 
 Кандидатстване по проекти и програми 
 Приемане на програми и планове 
 Актове на Общинския съвет по организационни и структурни въпроси, както и 

актове невключени в предходните групи 
 

ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТИ И ИНФОРМАЦИИ 
 

Общински съвет Хисаря разгледа и обсъди всички отчети и информации, 
заложени до месец Декември в Плана за работата на ОбС за второто полугодие на  
2020 г.  

По Протокол № 12/21.07.2020 г. 
       - Решение № 163 - Отчет на бюджета на Община Хисаря за 2019 г., отчет на 
сметките за средства от ЕС за 2019 г., отчет на инвестиционната програма на 
общината за 2019 г. и годишен отчет за състоянието на дълга на общината за 2019 г. 

-  Решение № 164 - Отчет за разходваните средства за командировки на  Кмета 
на Община Хисаря за второто тримесечие на 2020 г. (от 01.04.2020 г. до 30.06.2020 
г.). 

-  Решение № 166 - Отчет на приходите от извършени продажби, отдаване на 
концесия и под наем на общински имоти през първото полугодие на 2020 година.  

- Решение № 168 - Отчет за изпълнението на Календар на Културните събития 
на Община Хисаря за второто тримесечие 2020 година. 

- Решение № 169 - Отчет за изпълнението на Календар на Спортните събития 
на Община Хисаря за второто тримесечие 2020 година. 

- Решение № 171 - Отчет за дейността в читалищата, намиращи се на 
територията на Община Хисаря през 2019 година. 



- Решение № 175 - Информация за изпълнението на общинския бюджет и 
сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2020 г. и информация за 
състоянието на дълга към 30.06.2020 г. 

- Решение № 177 - Отчет за изпълнение на инвестиционната програма на 
Община Хисаря за първото полугодие на 2020 г. 

- Решение № 179 - Отчет за дейността на Общински съвет Хисаря и неговите 
комисии за периода от 08.11.2019 г. до 23.06.2020 г.   

По Протокол № 13/08.09.2020 г. 
-  Решение № 190 -  Информацията за готовността на Общината за 

задоволяване на населението с дърва за огрев.  
-  Решение № 199 - Информация  за състоянието на околната среда около града 

и населените места на територията на община Хисаря. 
- Решение № 203 - Информация за състоянието на материално-техническата 

база на образователните институции в община Хисаря. 
 По Протокол № 14/21.10.2020 г. 
- Решение № 214 – Информация за административното обслужване в Община 

Хисаря. 
- Решение № 224 - Отчет за разходваните средства за командировки на  Кмета 

на Община Хисаря за третото тримесечие на 2020 г. (от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 
г.). 

- Решение № 230 – Информация относно готовността на Общината за работа 
при зимни условия. 

- Решение № 231 – Информация относно използването на минералната вода на 
територията на община Хисаря и търсене на възможности за увеличаване на 
приходите на Общината. 

По Протокол № 15/17.11.2020 г. 
- Решение № 239 - Отчет за изпълнение на Календар на културните събития на 

Община Хисаря за III-то тримесечие на 2020 година. 
- Решение № 240 - Отчет за изпълнение на Спортен календар /СК/ на община 

Хисаря за III-то тримесечие на 2020 година. 
По Протокол № 16/15.12.2020 г. 

- Решение № 262 - Отчет на изпълнение на МАНДАТНА ПРОГРАМА за мандат 
2019 – 2023 г. за периода 2019 – 2020 г. 

- Решение № 263 - Отчет за дейността на ПК по образование, култура, 
вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и социална политика. 

- Решение № 264 - Отчет за работата на Постоянна комисия по икономика, 
бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси. 

- Решение № 265  - Отчет за работата на Постоянна комисия по устройство на 
територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда. 

- Решение № 266 - Отчет за дейността на Административната комисия към 
Общински съвет Хисаря за 2020г. 

 
 

ПРИЕМАНЕ ИЛИ АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 
 

По Протокол № 12/21.07.2020 г. 
- Решение № 181 - Осъществен контрол по законосъобразност по чл.45 ал.4 

ЗМСМА във връзка с Решение 149, взето с Протокол 11 от редовно заседание на 
Общински съвет Хисаря, проведено на 23.06.2020 год.   

- Решение № 182 - Осъществен контрол по законосъобразност по чл.45 ал.4 
ЗМСМА във връзка с Решение 153, взето с Протокол 11 от редовно заседание на 
Общински съвет Хисаря, проведено на 23.06.2020 год. 



- Решение № 183 - Осъществен контрол по законосъобразност по чл.45 ал.4 
ЗМСМА във връзка с Решение 157, взето с Протокол 11 от редовно заседание на 
Общински съвет Хисаря, проведено на 23.06.2020 год. 

 
По Протокол № 13/08.09.2020 г.  

- Решение № 193 - Приемане на Наредба за условията и реда за поемане, 
обслужване и управление на общинския дълг на община Хисаря. 
По Протокол № 15/17.11.2020 г.  

- Решение 255 - Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и 
начина за отпускане на еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на 
деца и младежи с изявени дарби от община Хисаря. 
По Протокол № 16/15.12.2020 г. 

- Решение № 257 - Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за 
определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на  община Хисаря приета с Решение № 574/20.01.2011 г. и последно 
изм. и доп. с Решение № 54/05.02.2020 г. и приемане на План - сметка за приходите 
и разходите от/за Такса битови отпадъци през 2021 година за Община Хисаря. 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

 
За разглеждане от Общински съвет са постъпили материала, свързани с 
управлението и разпореждането с общинския бюджет, включително заложените в 
Плана за работа на ОбС Хисаря през 2020 година отчети и информации. Водещите 
приети решения в това направление са: 
 
По Протокол № 12/21.07.2020 г. 
- Решение № 167 - Отпускане на еднократни парични помощи на социално слаби 

граждани от бюджета на община Хисаря. 
   - Решение № 172 – Общински съвет дава съгласие Община Хисаря да поеме 
краткосрочен дълг, чрез безлихвен заем от Набирателна сметка на община Хисаря за 
закупуване на техника. 
   -  Решение № 173 - Актуализация на Бюджет 2020 г., Инвестиционната програма 
2020 г. и Разчета на сметките за СЕС за 2020 г. на Община Хисаря. 
   -   Решение № 174 - Актуализирано разпределение на промените по бюджета на 
Община Хисаря и второстепенните разпоредители към 30.06.2020 г. 
   -  Решение № 187 – Общински съвет Хисаря дава съгласие за удължаване на срока 
за възстановяване на предоставения безлихвен заем от Община Хисаря на 
Сдружение „МИГ Хисаря“ до 08.09.2020 год. 
По Протокол № 13/08.09.2020 г. 

- Решение № 192 - Отпускане на еднократни парични помощи на социално 
слаби граждани от бюджета на община Хисаря. 

- Решение № 194 - Актуализация на Бюджет 2020 г., Инвестиционната програма 
2020 г. и Разчета на сметките за СЕС за 2020 г. на Община Хисаря. 

- Решение № 195 - Отпускане на еднократно финансово стимулиране на деца и 
младежи с изявени дарби от Община Хисаря . 

- Решение № 208 - Издаване на Запис на заповед на Кмета на Община Хисаря в 
полза на разплащателна агенция на фонд "Земеделие" (РА ДФЗ) по проект 
BG06RDNP001-7.007-0013-C01. 

- Решение № 210 - Общински съвет Хисаря дава съгласие за удължаване на 
срока за връщане на предоставения безлихвен заем от Община Хисаря на Сдружение 
„МИГ Хисаря“ до 30.09.2020 год. 
 



 
 
 
 
По Протокол № 14/21.10.2020 г. 

- Решение № 213 – Актуализиране на тригодишна бюджетна прогноза за 
периода 2021 – 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за 
местни дейности. 

- Решение № 217 - Отпускане на еднократни парични помощи на социално 
слаби граждани от бюджета на община Хисаря. 

- Решение № 223 - Актуализирано разпределение на промените по бюджета на 
Община Хисаря и второстепенните разпоредители към 30.09.2020 г., Актуализация 
на Бюджет 2020 г., и Разчета на сметките за СЕС за 2020 г. на Община Хисаря. 

- Решение № 232 – Актуализация на инвестиционната програма на Община 
Хисаря за 2020 г. 

- Решение № 236 - Отпускане на еднократно финансово стимулиране на деца и 
младежи с изявени дарби от Община Хисаря . 
По Протокол № 15/17.11.2020 г.  

- Решение № 244 - Отпускане на безлихвен заем за изпълнение на дейности по 
мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 
общностите местно развитите“ на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“. 

- Решение № 250 - Актуализация на списъка с пътуващи служители. 
По Протокол № 16/15.12.2020 г. 

- Решение № 258 - Временен безлихвен заем от бюджета за разплащания по 
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз. 

- Решение № 267 - Актуализация на Бюджет 2020 г., Инвестиционната програма 
2020 г. и Разчета на сметките за СЕС за 2020 г. на Община Хисаря.  

- Решение № 269 - Отпускане на еднократно финансово стимулиране на деца и 
младежи с изявени дарби от Община Хисаря. 

- Решение № 271 - Отпускане на еднократни парични помощи на социално 
слаби граждани от бюджета на община Хисаря. 
 

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
 

Във връзка с придобиването, управлението и разпореждането с общинската 
собственост, Общински съвет Хисаря разгледа и обсъди общо 16 материала. 
В това направление от м. Юли 2020 г. до края на  м. Декември, Общински съвет 
Хисаря прие следните решения: 
 
По Протокол № 12/21.07.2020 г. 

- Решение № 176 - Уреждане статута на урегулирани поземлени имоти, 
попадащи в санитарно-охранителна зона (СОЗ), пояс I-ви  на находище на 
минерална вода „Хисаря“. 
По Протокол № 13/08.09.2020 г.  

- Решение № 196 - Даване на принципно съгласие от Общински съвет – Хисаря 
за процедиране по реда на чл. 78а от ППЗСПЗЗ  промяна начина на трайно ползване 
на общински ПИ с идентификатор 77270.3.908, област Пловдив, община Хисаря, град 
Хисаря от „дере“ в „изоставена орна земя“. 

- Решение № 197 - Предоставяне под наем на 6 броя имоти в землището на 
село Беловица, по реда на  чл. 24 а, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването 
на земеделските земи, във връзка със заявление  вх. № 94-00-С-129/26.05.2020 г. от 
Станислав Руменов Григоров, с  постоянен адрес  гр. София, ж.к. „Люлин” бл. 225, 
вх. А, ет. 2, ап. 5. 



- Решение № 198 - Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за 
управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 година. 
По Протокол № 14/21.10.2020 г. 

- Решение № 218 - Възстановяване право на собственост върху земи по чл. 19, 
ал. 1 от ЗСПЗЗ. 

- Решение № 219 - Възстановяване право на собственост върху земи по чл. 19, 
ал. 1 от ЗСПЗЗ. 

- Решение № 220 - Приемане и утвърждаване начална тръжна цена за 
продажба на поземлен имот с идентификатор 55378.141.4, област Пловдив, община 
Хисаря, с. Паничери, местност Пясъка. 

- Решение № 221 - Обявяване за частна общинска собственост баня „Банче”, гр. 
Хисаря, квартал Миромир и актуализация на Годишната програма на община Хисаря 
за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 година. 

- Решение № 233 - Извозване, рампиране до временен склад и транспорт до 
общински обекти на дърва за огрев, намиращи се в обект №17001 с отдел 114В в 
землище Кръстевич. 

- Решение № 237 - Изпълнение ползването на дървесина от горски територии, 
собственост на община Хисаря за редовни сечи за Лесфонд 2020г. по реда и 
условията на чл.5 от Наредба № 8 от 05.08.2011г. за сечи в горите. 

- Решение № 238 - Приемане и утвърждаване начална тръжна цена за 
продажба на УПИ II – общ. кв. 27 по КРП на гр. Хисаря, кв. Веригово, одобрен със 
Заповед № РД – 02-14-2295/2000 г. и № РД-06-224/2006  г., с площ от 269 кв. м. 
По Протокол № 15/17.11.2020 г. 
- Решение № 243 - Постъпили молби от Ангел Младенов Желев, Боян Илиев 

Рангелов и Миро Стефанов Луков за закупуване на земи от общинския поземлен 
фонд. 
- Решение № 245 - Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за 

управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 година      
- Решение № 246 - Обявяване за частна общинска собственот Поземлен имот 

77270.3.908, обл. Пловдив, община Хисаря, гр. Хисаря, м. З-ЩЕ ГР ХИСАР, вид 
собственост - Общинска публична, категория 10, НТП- изоставена орна земя, площ 
977 кв. м., стар номер 003908 и включването му за продажба в Годишната програма 
на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 
година. 
По Протокол № 16/15.12.2020 г.  
- Решение № 268 - Отдаване под наем на маломерни имоти от общинския 

поземлен фонд за стопанската 2020/2021 г. 
- Решение № 272 - Даване принципно съгласие за процедиране по реда на чл. 

78а от ППЗСПЗЗ  промяна начина на трайно ползване на общински ПИ с 
идентификатор 77270.65.912, област Пловдив, община Хисаря, град Хисаря от „дере“ 
в „изоставена орна земя“. 

 
ПРОМЯНА НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПЛАН 

 
През отчетния период в това направление Общински съвет Хисаря прие 10 решения, 
а именно: 
 
По Протокол № 12/21.07.2020 г. 

- Решение № 178 - Заявление вх. № 26-00-328/20.05.2020 г. от Мария Данчева 
Кощилакова, Управител на „НАТУРА ФИТ” ЕООД за разглеждане и одобряване на 
ПУП-Парцеларен план на канализационно отклонение за обслужване на предприятие 
за преработка на плодове и зеленчуци чрез сушене в ПИ 262003 (идентификатор 



68967.262.3, Област Пловдив, Община Хисаря, с. Старо Железаре по КККР, одобрена 
със заповед № РД-18-781/01.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК). 
По протокол № 13/08.09.2020 г. 

- Решение № 189 - Заявление вх. № 93-00-148/17.07.2020 г. от инж. Пенка 
Ганева – Кмет на Община Хисаря, за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР 
и ПУП-ПЗ за част от квартал  97 по КРП на с. Паничери, Община Хисаря, Област 
Пловдив - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря. 

- Решение № 209 - Заявление вх. № 94-00-Т-167/19.08.2020г. от Тодор Иванов 
Тръненски, относно издаване на разрешение поставяне на временно преместваемо 
съоръжение ( 2 броя вендинг машини ) на тротоарната площ – публична общинска 
собственост, пред магазин за промишлени и хранителни стоки, разположен в УПИ VI- 
455, кв. 17 по кадастралния план на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив.   
По Протокол № 14/21.10.2020 г.  

- Решение № 226 - Заявление вх. № 26-00-642/05.10.2020 г. от „БЕРЖЕ ТРАКИЯ“ 
ЕООД, ЕИК 115281935 за разрешаване на комплексен проект за инвестиционна 
инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за ПУП – Парцеларен план за трасе на кабел 
ниско напрежение от ПИ 69016.299.11 до помпена станция в ПИ 69016.299.10 и 
довеждащ водопровод от помпена станция в ПИ 69016.299.10 до ПИ 69016.299.11, за 
захранване на дестилерия за етерично маслени култури в УПИ 299009 за 
производствена и складова дейност (дестилерия за етеричномаслени култури) и 
обществено обслужващи дейности, м. „Кошовица“, по КККР на землище на с. 
Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив. 

- Решение № 227 - Заявление вх. № 26-00-643/05.10.2020 г. от „БЕРЖЕ ТРАКИЯ“ 
ЕООД, ЕИК 115281935 за одобряване на комплексен проект за инвестиционна 
инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за ПУП – Парцеларен план за трасе на кабел 
ниско напрежение и довеждащ водопровод за водоснабдяване на дестилерия за 
етерично маслени култури в УПИ 299009 за производствена и складова дейност 
(дестилерия за етеричномаслени култури) и обществено обслужващи дейности, м. 
„Кошовица“, по КККР на землище на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, 
от ПИ 69016.299.755, през ПИ 69016.299.10 до ПИ 69016.299.11, м. „Кошовица“, по 
КККР на землище на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив. 

- Решение № 228 - Заявление вх. № 91-00-241/06.10.2020 г. от Стоян Лазаров 
Атанасов и Пенка Петрова Атанасова, чрез пълномощник Стойко Цочев Цочев, с 
пълномощно от 28.09.2020 г. за допускане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на 
УПИ IX-2303, кв. 15 гр. Хисаря, Община Хисаря. 

- Решение № 229 - Заявление вх. № 26-00-666/08.10.2020 г. от „БЕГТО“ ЕООД, 
ЕИК 204913822, чрез пълномощник Стефка Здравкова Хрисчева, с пълномощно от 
10.09.2020 г. за допускане на проект на план - схема за елементи на техническата 
инфраструктура - кабелна линия НН за обект: „Фотоволтаична електроцентрала с 
номинална мощност 30 kWp“ в УПИ VI-148, кв. 42А по регулационния план на с. 
Кръстевич, Община Хисаря, Област Пловдив. 

- Решение № 234 - Заявление вх. № 94-00-С-198/03.08.2020 г. от Стоян Стоянов 
Чолаков за допускане за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ИПРЗ за УПИ 
XLIV-5135, кв. 90, гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив. 
По Протокол № 15/17.11.2020 г.  

- Решение № 256 - Заявление вх. № 94-00-К-159/06.11.2020 г. от Катерина 
Александрова Айххорн за разрешаване на комплексен проект за инвестиционна 
инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за трасе на  кабелна линия НН за захранване 
на обект: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kWp“ в ПИ 112, кв. 2 по 
плана на с. Красново, м. Красновски бани, Община Хисаря, Област Пловдив. 
По Протокол № 16/15.12.2020 г. 

- Решение № 259 - Заявление вх. № 26-00-584/02.09.2020 г., допълнено със 
заявление вх. №  26-00-584-(1)/13.10.2020 г. от „Ди Ей Жи“ ЕООД за разрешаване на 



изработване на проект за изменение на ОУП на Община Хисаря и разрешаване на 
изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на имоти извън 
урбанизирана територия в землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, за 
голф игрище. 
 

 
КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ 

 
Със свое Решение № 200 по Протокол № 13 /08.09.2020 г. Общински съвет Хисаря 
дава съгласие Община Хисаря да кандидатства по Мярка 9 –„Подобряване на 
природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода 
ВОМР“ от Стратегията на МИГ Хисаря. 
 Със свое Решение № 201 по Протокол № 13/08.09.2020 г. Общински съвет Хисаря 
дава съгласие Община Хисаря да кандидатства по Мярка 10 "Достъп до заетост на 
икономически неактивни и безработни лица и инвестиции в повишаване 
квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Хисаря" BG05M9OP001-
1.103, Приоритетна ос: Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни 
лица по Програма за Развитие на човешките ресурси. 
Със свое Решение № 235 по Протокол № 14/21.10.2020 г. Общински съвет Хисаря 
дава съгласие Община Хисаря да кандидатства по Процедура № BG16M1OP002-3.011 
- „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000 
чрез подхода ВОМР в територията на МИГ ХИСАРЯ”, по приоритетна ос 3 „Натура 
2000 и биоразнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”с 
проект: „Изпълнение на дейности за подобряване на природозащитното състояние 
на видове включени в Стратегията на МИГ Хисаря”. 
Със свое Решение № 249 по протокол № 15/17.11.2020 г. Общински съвет Хисаря 
дава съгласие на Народно читалище „Тодор Драганов Пашкулов – 1928 г.“ – с. Старо 
Железаре да кандидатства по процедура: BG05M9OP001 – 2.106 – МИГ Хисаря – 
Мярка 11 „Интеграция на маргинализираните общности“. 
Със свое Решение № 251 по Протокол № 15/17.11.2020 г. Общински съвет Хисаря 
дава съгласие на община Хисаря да кандидатства с проектно предложение по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020, по процедура 
BG05M9OR001-2.106 – МИГ Хисаря, мярка 11 „Интеграция на маргинализираните 
общности“. 
Със свое Решение № 270 по Протокол № 16/15.12.2020 г. Общински съвет Хисаря 
дава съгласие община Хисаря да кандидатства по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1- 
Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ Оперативна програма храни 
и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. и реализира предоставянето на 
топъл обяд като местна дейност за 150 потребители на територията на Община 
Хисаря. 

 
 
 

ПРИЕМАНЕ НА  ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ 
 

Със свое Решение № 165 по Протокол № 12/21.07.2020 г. Общински съвет Хисаря 
прие Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за 
новородено или осиновено дете. 
Със свое Решение № 204 по Протокол № 13/08.09.2020 г. Общински съвет Хисаря 
прие план-програма на Общинско горско стопанство  гр. Хисаря  за добив на 
дървесина от гори, собственост на Община Хисаря през 2020 г. и 2021 г. 



Със свое Решение № 225 по Протокол № 14/21.10.2020 г. Общински съвет Хисаря 
прие Мандатна програма за управление на община Хисаря за мандат 2019 г. – 2023 
г. 
Със свое Решение № 248 по Протокол № 15/17.11.2020 г. Общиснки съвет Хисаря 
прие Стратегия за опазване и стопанисване на археологическите забележителности 
на територията на община Хисаря. 
Със свое Решение № 260 по Протокол № 16/15.12.2020 г. Общински съвет Хисаря 
допълни план-програма на Общинско горско стопанство  гр. Хисаря  за добив на 
дървесина от гори, собственост на Община Хисаря през 2021 г. 
Със свое Решение № 273 по Протокол № 16/15.12.2020 г. Общински съвет Хисаря 
прие Програма за развитие на читалищната дейност на територията на община 
Хисаря през 2021 год. 
Със свое Решение № 274 по Протокол № 16/15.12.2020 г. Общински съвет Хисаря 
прие Годишния план за работата на Общински съвет - Хисаря през 2021 г. 
 
 

АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННИ И СТРУКТУРНИ ВЪПРОСИ, 
КАКТО И АКТОВЕ НЕВКЛЮЧЕНИ В ПРЕДХОДНИТЕ ГРУПИ 

 
- Със свое решение № 170 по Протокол № 12/21.07.2020 г. – Оттегля докладна 

записка относно: Искане за освобождаване от плащане на ТБО за 2020 г. за времето 
на Обявеното извънредно положение. 

 
- Със свое Решение № 180 по Протокол № 12/21.07.2020 г.  - Определи 

представител на Община Хисаря в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ 
„Пловдив“ АД и упълномощаване относно начина на гласуване от представителя по 
проекторешенията, включени в дневния ред за насроченото за 28/07/2020 год. 
събрание. 
 

- Със свое Решение № 184 по Протокол № 12/21.07.2020 г. - Отлага гласуването 
по внесена от инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря докладна записка за 
отпускане на безлихвен заем от Община Хисаря на НЧ „Иван Вазов-1904г.” 
гр.Хисаря. 
 

- Със свое Решение № 185 по Протокол № 12/21.07.2020 г. -  Упълномощава  
Кмета на Община Хисаря да стартира процедура за установяване на взаимно 
признати разходи с цел бъдещо възмездното прехвърляне, в собственост на 
Електроразпределение Юг ЕАД, изградени съоръжения до БКТП ПСОВ Хисаря. 
 

- Със свое Решение № 186 по Протокол № 12/21.07.2020 г. - Освобождава Нели 
Николова Симеонова - Петрова като управител на „Медицински център I - Хисар“ 
ЕООД, ЕИК 115515046 и избира  Христо Романов Кунчев за временно изпълняващ 
длъжността управител на „Медицински център I - Хисар“ ЕООД, ЕИК 115515046. 
 

- Със свое Решение № 188 по Протокол № 13/08.09.2020 г. - Общински съвет 

Хисаря определя за упълномощен представител на Община Хисаря в Асоциация 

общински гори инж. Пенка Ганева – Кмет на Община Хисаря и за  заместник 

упълномощен представител на Община Хисаря в Асоциация общински гори г-жа 

Милена Балямска – Заместник-кмет на Община Хисаря.  

      -    Със свое Решение № 191 по Протокол № 13/08.09.2020 г. – Общински съвет 

Хисаря избра представител за комисия по Правилник за условията и реда за 



предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на длъжност 

заместник председател – Виделина Николова Попова.  

     -    Със свое Решение № 202 по Протокол № 13/ 08.09.2020 г. Общински съвет 

Хисаря приема училищната мрежа и утвърждава  паралелките под норматив и 

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

година.              

    –     Със свое Решение № 205 по Протокол № 13/08.09.2020 г. Общински съвет 

Хисаря отлага гласуването по внесена от инж. Пенка Ганева – Кмет на община 

Хисаря докладна записка за Приемане на Мандатна програма за мандат 2019 -2023 г. 

за следващата сесия.    

-   Със свое Решение № 206 по Протокол № 13/08.09.2020 г. Общински съвет 

Хисаря не приема акт относно: Обявяване за частна общинска собственост баня 

„Банче”, гр. Хисаря, квартал Миромир и актуализация на Годишната програма на 

община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 

година поради липса на необходимото мнозинство от 2/4 от общинските съветници. 

- Със свое Решение № 207 по Протокол № 13/08.09.2020 г. Общински съвет 

Хисаря отлага отлага приемането и гласуването на докладна записка,  внесена от 

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

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

област Пловдив, по молба на Пламен Рангелов Челибашки,  съгласно изготвена  

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

нейното доуточняване. 

- Със свое Решение № 211 по Протокол № 13/08.09.2020 г. Общински съвет – 

Хисаря утвържди образец на бюлетина за тайно гласуване на предложение за 

присъждане с „ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ОБЩИНА ХИСАРЯ“  г-н Иван Александров Димов за 

големите му заслуги в неговата педагогическа, обществена и културна дейност към 

града и жителите му. 

- Със свое Решение № 212 по Протокол № 13/08.09.2020 г. Общински съвет 

Хисаря присъжда с „ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ОБЩИНА ХИСАРЯ” г-н Иван Александров 

Димов за големите му заслуги в неговата педагогическа, обществена и културна 

дейност към града и жителите му. 

- Със свое Решение № 215 по Протокол № 14/21.10.2020 г. Общински съвет 

Хисаря отлага за следващото редовно заседание разглеждането на докладна записка 

относно: Намаляване еднократно годишното количество подлежащо на заплащане на 

такса за 2020 година, съгласно разрешително за водовземане от минерална вода № 

3 / 02.07.2018 год. 

- Със свое Решение № 216 по Протокол № 14/21.10.2020 г. Общински съвет 

Хисаря отлага за следващото редовно заседание разглеждането на докладна записка 

относно: Намаляване еднократно годишното количество подлежащо на заплащане 

на такса за 2020 година, съгласно разрешително за водовземане от минерална вода 

№ 4 / 17.07.2018 год.  

- Със свое Решение № 222 по Протокол № 14/21.10.2020 г. Общински съвет не 

приема за основателна и оставя без уважение молбата на Атанас Димитров, в 

качеството му на представляващ ПРО ЕАД, за освобождаване на стопанисвания от 



дружеството обект Балнеохотел Гергана, гр. Хисар от плащане на ТБО за периода от 

13.03.2020 до 05.06.2020.   

- Със свое Решение № 241 по Протокол № 15/17.11.2020 г. Общински съвет 
Хисаря реши да не се провеждат коледни и новогодишни празници. 

- Със свое Решение № 242 по Протокол № 15/17.11.2020 г. Общински съвет 

Хисаря промени структурата на Общинска администрация Хисаря. 

- Със свое Решение № 247 по Протокол № 15/17.11.2020 г. Общински съвет 

Хисаря решава да бъде издадено разрешително за водовземане от минерални води 

от находище „Красново” - № 37 ( съгласно Приложение № 2 от Закона за водите ). 

- Със свое Решение № 252 по Протокол № 15/17.11.2020 г. Общински съвет 

Хисаря не дава съгласие за намаляване еднократно годишното количество 

подлежащо на заплащане на такса за 2020 година, съгласно разрешително за 

водовземане от минерална вода № 3/02.07.2018 год. 

- Със свое Решение № 253 по Протокол № 15/17.11.2020 г. Общински съвет 

Хисаря не дава съгласие за намаляване еднократно годишното количество 

подлежащо на заплащане на такса за 2020 година, съгласно разрешително за 

водовземане от минерална вода № 4/17.07.2018 год. 

- Със свое Решение № 254 по Протокол № 15/17.11.2020 г. Общински съвет 

Хисаря не дава съгласие за намаляване еднократно годишното количество 

подлежащо на заплащане на такса за 2020 година, съгласно разрешително за 

водовземане от минерална вода № 5/16.07.2018 год. 

- Със свое Решение № 261 по Протокол № 16/15.2020 г. Общински съвет Хисаря 

възлага на кмета на Община Хисаря да организира  и проведе  открит конкурс за 

Маркиране на насаждение и дървета за сеч в горските територии собственост на 

община Хисаря. 

    През отчетния период няма върнати за ново обсъждане решения на 

Общински съвет Хисаря. 

Всички заседания на Общински съвет Хисаря са организирани и проведени 
съобразно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Стремежът 
на Общински съвет Хисаря е неговите актовете да са съобразени с разпоредбите на 
ЗМСМА, АПК, ЗНА и другите специални закони. Приетите решения се разгласяват на 
населението чрез окачването им на информационното табло, намиращо се на входа 
на Общинска администрация, чрез интернет страницата на общината - раздел 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ/РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ. Актовете на Общинския съвет 
се обнародват и в „Държавен вестник”, когато това се изисква от закона. 
 
 
 
 
С уважение, 
 

ИНЖ. НАЙДЕН ПАВЛОВ/п/ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС ХИСАРЯ 

 
 


