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
№ 318
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно: Даване на съгласие
за изменение в кадастрална карта на с.Старо Железаре, ЕКАТТЕ 68967, община
Хисаря, област Пловдив, по молба на П. Р. Ч., съгласно изготвена скица – проект
за изменение - докладва: инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.52 ал. 1,
т. 3 от ЗКИР, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря:
Р Е Ш И :
1. Дава принципно съгласие за изменение в кадастрална карта на с.Старо
Железаре, ЕКАТТЕ 68967, община Хисаря, област Пловдив, включващо:
обединение на следните ПИ, собственост на заявителя: 68967.40.7, 68967.40.15,
68967.40.29, 68967.40.30, 68967.40.34, 68967.40.36, 68967.40.37, 68967.40.40,
68967.40.41, 68967.40.44, 68967.40.45, 68967.40.46, 68967.40.50, 68967.40.51,
68967.40.52, 68967.40.53, 68967.40.54, 68967.40.57, 68967.40.58, 68967.40.63, в
резултат на което се обособяват три нови ПИ с проектни КИ 68967.40.374,
68967.40.376 и 68967.40.377, съгласно линии, надписи и зачерквания в червен цвят
в представената скица-проект за изменение в кадастралната карта на село Старо
Железаре, ЕКАТТЕ 68967, община Хисаря, област Пловдив, неразделна част от
решението.
2. Дава съгласие, Поземлен имот 68967.40.118 представляващ път-публична
общинска собственост да се заличи и да се отрази в КК съгласно представената
скица-проект и получи нов КИ 68967.40.375, при запазване на площта от 1496
кв.м., начина на трайно ползване – път и характера на собственост - публична
общинска.
МОТИВИ: На 05.02.2021 год. в администрацията на община Хисаря е
постъпила молба от П. Ч. под вх.№94-00-11269(1). Молителят желае промяна на
кадастралната карта на с. Старо Железаре, като промените и засягат имот
представляващ път-публична общинска собственост. В представената скица-проект

се предлага промяна, която запазва както площта на общинския имот, така иначина
на трайно ползване – път и характера на собственост - публична общинска.
Съгласно чл.53 ал.1 т.3. от ЗКИР, при промяна на граници по взаимно съгласи на
собствениците на имотите, Службата по геодезия, картография и кадастър издава
скица-проект за недвижим имот, който не е отразен в кадастралната карта и
кадастралните регистри, въз основа на проект за изменение. Молителят е
притежател на материалното право, като право на собственост на други лица не е
засегнато. Ето зашо, общинският 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
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКО
ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 319
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно: Определяне на
основна месечна работна заплата на кмет на община Хисаря, считано от
01.01.2021г. по предложение на кмета на община Хисаря инж. П. Ганева докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря.
На основание чл.21, ал.1, т.5 и ал.2 от ЗМСМА, както и чл.5, ал.16 от
ПМС №67/2010г., с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Определя основна месечна работна заплата на инж. Пенка Ганева – кмет
на община Хисаря в размер на 2360 лева, считано от 01.01.2021 год.
МОТИВИ: В изпълнение с разпоредбите на Закона за местното
самоуправление и местната администрация и постановлението за заплатите в
бюджетните организации и дейности, Общинския съвет намира решението за
целесъобразно. Предложените заплати съответстват на общата рамка,
определена в ПМС №67/2010 год.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
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,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 320
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно: Тригодишна
бюджетна прогноза за периода 2022 - 2024 г. на постъпленията от местни
приходи и на разходите за местни дейности - докладва: инж. Пенка Ганева- кмет
на община Хисаря.
На основание чл.21 ал.1 т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 83 от Закона за публичните финанси и чл. 27
ал. 2, ал.3 от Наредба на ОбС за условията и реда за съставяне на тригодишна
бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хисаря приета с Решение №
461/21.01.2014 г., изм. и доп. с Решение № 198/18.10.2016 г. на ОбС, във връзка
с разпоредбите на РМС № 64 от 22 Януари 2021 г. за бюджетната процедура за
2022 г. и писмо БЮ-1 от 10 Февруари 2021 г. на Министерство на финансите, с
поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1.
Одобрява бюджетна прогноза за периода 2022 -2024 г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на
община Хисаря, съгласно Приложение № 8 към БЮ-1 от 10 Февруари 2021 г. на
Министерство на финансите;
2. Одобрява Прогнозата на показателите за поети ангажименти и за
задължения за разходи за 2021 г. и 2022 г. на Община Хисаря, съгласно
Приложение № 1а към БЮ-1 от 10 Февруари 2021 г. на Министерство на
финансите;
3. Одобрява Прогноза за общинския дълг и разходите за лихви по него за
периода 2022 – 2024 г. на Община Хисаря, съгласно Приложение № 6г към БЮ1 от 10 Февруари 2021 г. на Министерство на финансите;

МОТИВИ: Като взе предвид указанията на Министерство на финансите за
подготовката и представянето на бюджетните прогнози за периода 2022-2024 г.
съгласно БЮ-1, като взе предвид Решение на Министерски съвет № 64 от 22
Януари 2021 г., с което се определя бюджетната процедура за 2022 г.
общинският 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,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 321
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Четвърта“ - Докладна записка относно: Изпълнение
ползването на дървесина от горски територии, собственост на Община Хисаря
за редовни сечи за Лесфонд 2021г., по реда и условията на чл.5 от „Наредба №8
от 05.08.2011г. за сечите в горите” - докладва: инж. Ангел Веселинов –
Директор на ОП ОГС – Хисаря.
На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал. 1 от ЗОС,
във връзка с чл.3, ал.1, т.1, чл.5, ал.1, т.1, и чл.49, ал.1, т.2, от „Наредба за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските териториидържавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни
горски продукти”, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1.
Определя ползването на дървесина в отдели/подотдели 113/в, 140/п,
140/р, 280/а, 280/к, 281/г, 281/е, 258/и, 258/м, 258/а, 258/д, горски територии
общинска собственост, да се осъществи чрез продажба на стояща дървесина на
корен;
2.
Възлага на кмета на Община Хисаря да организира и проведе
процедура търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща
дървесина на корен по реда на „Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост
и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” от:
Обект 2003, отдели/подотдели 280/а, 280/к, 281/г, 281/е, с прогнозно
количество от 535 м.куб. стояща маса.
Обект 2004, отдели/подотдели 258/и, 258/м, с прогнозно количество от 1082
м.куб. стояща маса
Обект 2005, отдели/подотдели 258/а, 258/д, с прогнозно количество от 1265
м.куб. стояща маса
Обект 2006, отдели/подотдели 113/в, 140/п, 140/р, с прогнозно количество
от 1030 м.куб. стояща маса

3. Приема минимални единични начални цени при провеждане на търг с
тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на
корен по сортименти в отдели/подотдели 113/в, 140/п, 140/р, 280/а, 280/к, 281/г,
281/е, 258/и, 258/м, 258/а, 258/д както следва:

категории дървесина, сортименти

Едра
с диаметър в тънкия край над 30см
с диаметър в тънкия край над 30см
с диаметър в тънкия край от 18 зо 29см
с диаметър в тънкия край от 18 зо 29см
Средна
Тънки трупи от 15 до 17см
с диаметър в тънкия край от 15 до 17см
с диаметър в тънкия край от 15 до 17см
Технологична дървесина
Технологична дървесина
Технологична дървесина
Дребна
Технологична дървесина
Технологична дървесина
Технологична дървесина
Дърва
Технологична дървесина
Технологична дървесина
Технологична дървесина
Дърва за огрев
ОЗМ
ОЗМ
иглолистни дърва
иглолистни дърва
широколистни - меки
широколистни - твърди
широколистни - твърди

Дървесен вид

лв./плътен куб.м. без ДДС

бб
чб
бб
чб

72.00
62.00
62.00
52.00

бб
чб

52.00
42.00

бб
чб

20.00
20.00

бб
чб

20.00
20.00

чб
бб

20.00
20.00

бб
чб
бб
чб
срлп
дъб
ак

40.00
40.00
15.00
15.00
20.00
42.00
35.00

МОТИВИ: С оглед необходимостта за извършване на възобновителна,
отгледна, както и селекционна сеч в горски територии – общинска собственост,
като взе предвид, че целите на тези сечи възобновяване на ново поколение
гора, регулиране на състава и произхода на насажденията, подобряване на
растежа и увеличаване на производителността на насажденията, както и
качеството на дървесината, като взе предвид, че са спазени изискванията на
Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост, както и нормативното

изискване за вземане на решение на общински съвет в съответната част,
общинският съвет намира решението за целесъобразно.

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

- „за” – 14
- „против“ – няма
- „въздържали се“ – 2

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 322
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Пета“ - Докладна записка относно: Приемане на
Решение за обявяване за частна общинска собственост Поземлен имот с
идентификатор 77270.65.912, находящ се в област Пловдив, община Хисаря, гр.
Хисаря, местност: „Сивия геран – 03“, с площ 1778 кв. м. - докладва: инж.
Пенка Ганева- кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от
Закона за общинската собственост, с поименно гласуване Общински съвет
Хисаря
Р Е Ш И :
1. Обявява за частна общинска собственост Поземлен имот с
идентификатор 77270.65.912, находящ се в област Пловдив, община Хисаря,
гр.Хисаря, местност „Сивия Геран – 03“, категория 7, с площ 1778 кв. м., стар
номер по КККР 065912.
2. Възлага на Кмета на община Хисаря да извърши необходимите
последващи правни и фактически действия за отразяване в КККР промяната на
начина на трайно ползване от „дере” в „изоставена орна земя” и промяната на
характера на собствеността от публична общинска собственост в частна
общинска собственост на ПИ 77270.65.912, находящ се в област Пловдив,
община Хисаря, гр.Хисаря, местност „Сивия Геран – 03, категория 7, с площ
1778кв.м., стар номер по КККР 065912.
МОТИВИ: След като се запозна с констативния протокол на нарочно
съставената комисия от служители на Общинска служба по Земеделие, с който
се установява, че поземлен имот 77270.65.912 няма функцията на дере, има
характер и решението на същата комисия за промяна на НТП от „дере” в
„изоставена орна земя”, като взе предвид хипотезата на чл.6 ал.1 от ЗОС и

отпадналото предназначение на имота, общинския съвет намира решението за
целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

- „за” – 15
- „против“ – няма
- „въздържали се“ – 2

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 323
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Шеста“ - Докладна записка относно: Състояние на
микроязовирите общинска собственост по отношение на тяхната безопасност
при обилни валежи - 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 Хисаря приема информацията за състоянието на
микроязовирите общинска собственост по отношение на тяхната безопасност
при обилни валежи.
МОТИВИ: С приемането на информацията за състоянието на
микроязовирите общинска собственост се извършва проверка относно тяхното
състояние и предотвратяването на бедствия и аварии при експлоатацията им.
Общински съвет-Хисаря намира настоящото решение 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,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 324
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Седма“ - Докладна записка относно: Информация за
състоянието на материалната база на читалищата на територията на община
Хисаря и Информация за състоянието на библиотечния фонд към библиотеките
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 :
Общински съвет град Хисаря приема :
1.
Информация за състоянието на материалната база на читалищата на
територията на община Хисаря.
2.
Информация за състоянието на библиотечния фонд към библиотеките на
територията на община Хисаря.
МОТИВИ: С приемането на информацията за състоянието на материалната
база на читалищата на територията на община Хисаря и библиотечния фонд
към библиотеките на територията на община Хисаря се извършва проверка
относно тяхното състояние и съответствието им със съвременните потребности
на гражданите в културно – информационната и социалните сфери и
обществени отношения. Общински съвет-Хисаря намира настоящото решение
за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 17
Присъствали – 17
- „против“ – няма
Гласували – 17
- „въздържали се“ – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 325
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Осма“ - 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.8 и т.23, чл.21, ал. 2 и чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Общински съвет Хисаря отпуска еднократна парична помощ в размер
на 200(двеста) лв. на А. И. Д., с. Красново, ул.30-та, №4, за покриване на част
от щетите от настъпил битов инцидент. Паднал орех е разрушил тоалетна,
ограда, стопанска постройка и асмалък.
МОТИВИ: Във връзка с положителното становище на комисията, назначена от
Кмета на общината със Заповед РД-05-823/17.12.2019 година след разглеждане
на подадените от лицето документи за отпускане на помощи и предвид това, че
същите отговарят на условията на Наредбата за подпомагане на социално слаби
граждани от бюджета на Община Хисаря, приета с Решение № 226, Протокол
№ 25 от 22.03.2012 год., изменена и допълнена с Решение № 56, Протокол № 9
от 21.02.2012 год. от Общински съвет Хисаря, Общинския съвет намира
решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
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,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 326
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Девета“ - Докладна записка относно: Заявление вх. №
91-00-43/28.01.2021 г. от Д. Д. К. и Р. М. К., пълномощник на Н. Д. Б., с
пълномощно № 8550/07.08.2018 г. от Консулство на Република България,
Лондон, за разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП- ПР за
УПИ-I-1426, жилищно застрояване и УПИ II-300, кв. 49 по плана на кв. Момина
Баня, гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив - докладва: инж. Пенка
Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 2 и
т. 6 от ЗУТ , с поименно гласуване Общинския съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Не дава съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за
УПИ I-1426, жилищно застрояване и УПИ II-300, кв. 49 по кадастралния план на
кв. Момина Баня, гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, с който се
предлага включване като придаващи се по регулация части от улично
пространство към УПИ I-1426, жилищно застрояване, УПИ II-1427 и УПИ III-1428.

МОТИВИ: Внесеното предложение за съгласие за изменение на ПУП-ПР
обхваща изменение на УПИ I-1426, жилищно застрояване и УПИ II-300, кв. 49 по
кадастралния план на кв. Момина Баня, гр. Хисаря, Община Хисаря, Област
Пловдив. Предложението е обсъдено на ЕСУТ, като комисията е дала своето
отрицателно становище. Общинският съвет възприема обективираното в
Решение 8 от 04.02.2021 год. на ЕСУТ при община Хисаря, приложено към
докладната записка, за липса на предпоставките на чл.135 и чл.15 от ЗУТ, както

и аргументите от докладната записка. Предвид горното, общинският съвет
единодушно 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,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 327
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Десета“ - Докладна записка относно: Заявление вх. № 2600-172/05.03.2021 г. от Г. Ф. К. в качеството му на пълномощник на „АСПИ
БИЛДИНГ“ ЕООД с управител П. С. И., с пълномощно рег. № 409/11.02.2021
г., за разрешаване за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-ДСО Минстрой
София (ПИ 1151), кв. 90 по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област
Пловдив - докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на Община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 2
и т. 6 от ЗУТ, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Дава съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ
VII-ДСО Минстрой София (ПИ 1151), кв. 90 по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря,
Област Пловдив, като се заличава УПИ VII-ДСО Минстрой София, образува се нов
УПИ VII-1151, Хотел, здравно заведение и КОО, кв. 90 по имотните граници на ПИ 1151, по
линии и зачерквания в кафяв цвят, надписи и зачерквания в зелен цвят, и се
променя границата на УПИ II-Парк, кв. 90 съгласно зачерквания и линии в кафяв
цвят за регулацията.
МОТИВИ: На 05.03.2021 год., в администрацията на община Хисаря е
постъпило Заявление вх. № 26-00-172/05.03.2021 г. от „АСПИ БИЛДИНГ“
ЕООД. Молителят иска разрешаване за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIIДСО Минстрой София (ПИ 1151), кв. 90 по плана на гр. Хисаря, Община
Хисаря, област Пловдив. Заявлението е разгледано на ЕСУТ, която със свое
Решение 22/11.03.21 е дала положително становище по отношение съгласие за
изработване на проект за изменение. Липсват предпоставки или каквито и да е

аргументи да не се даде съгласие, предвид което, общинският съвет
единодушно 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,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 328
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Единадесета“ - Докладна записка относно: Оценка за
наличие на условията по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ към 31.12.2020 г. и чл. 93, ал. 1
от ЗДБРБ за 2021 г. за критерии за определяне на общини с финансови
затруднения при изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС –
докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл.21 ал.1 т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 130д от Закона за публичните финанси, с
поименно гласуване Общински съвет – Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема извършената оценка за наличие респективно липси на условията
по чл. 130а, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
2. Не открива процедура по финансово оздравяване на община Хисаря.
МОТИВИ: От представената от кмета информация, може да се изведе, че
не са налице нито едно от условията по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ и община Хисаря
не се намира във финансово затруднение. Заедно с това, след преценка на
актуалните счетоводни отразявания, се установява, че задължения към
доставчици в отчетна група сметки за средства от Европейския съюз не
надвишават 50 на сто от отчетените към края на годината разходи по бюджета
на общината, което също сочи, че община Хисаря не се намира във финансово
затруднение и по смисъла на чл. 93, ал. 1 от ЗДБРБ за 2021 г.. Предвид горното,
общинският съвет единодушно 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,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 329
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Дванадесета“ - Докладна записка относно: Приемане на
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на
територията на община Хисаря и План за действие за периода 2021 г. – 2027 г. докладва: инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Закона за защита на
животните, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствените
кучета на територията на Община Хисаря и План за действие за периода 2021 –
2027 г. съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.
МОТИВИ: Съгласно чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните, всеки
общински съвет следва да приеме програма за овладяване на популацията на
безстопанствените кучета за съответната територия, както и план за действие.
Предложеният от вносителя план и програма е изпълнима и е съставена от
необходимите за една програма реквизити. Целта на тази програма е
намаляване на популацията на безстопанствените кучета, чрез поставяне на
генерална стратегическа цел, подцели и прилагане на комплекс от мерки за
намиране на хуманно и съвременно решение на проблема, установяване
ефективни мерки за задържане и овладяване на популацията на бездомните
кучета до такова ниско ниво. Ето защо, общинският съвет намира решението за
целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 17
Присъствали – 17
- „против“ – няма
Гласували – 17
- „въздържали се“ – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 330
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Тринадесета“ - Докладна записка относно: Актуализация
на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с
общинската собственост за 2021 г. - докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на
Община Хисаря.
(Във връзка предложение на П. Шапков, внесената докладна за актуализиране на Годишната програма
на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2021 година се подлага на
обсъждане и гласуване отделно по предложените подточки както следва: отделно гласуване за подточка ІІ.2.1.
Имоти в регулация и отделно гласуване за Подточка ІІ.2.2. Земеделски земи.)

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 т.2 от
Закона за общинската собственост, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и
разпореждане с общинската собственост за 2021 година, като в Раздел ІІ.
„Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в
капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за
публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия“; точка ІІ.2.
„Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
продажба“,
подточка ІІ.2.1. Имоти в регулация, включва:
- УПИ XI – държ. кв.62 по КРП на с. Беловица с площ от 680 кв.м.
- УПИ XII – общ. кв. 97 по КРП на с. Паничери с площ от 873 кв.м.
- УПИ X – общ. кв. 97 по КРП на с. Паничери с площ от 809 кв.м.
- УПИ XVI – общ. кв. 97 по КРП на с. Паничери с площ от 782 кв.м.
- УПИ XVII – общ. кв. 97 по КРП на с. Паничери с площ от 811 кв.м.
- УПИ I- общ. кв. 27 по КРП на с. Мътеница с площ от 987 кв.м.

- УПИ II - общ. кв. 27 по КРП на с. Мътеница с площ от 945 кв.м.
- УПИ III - общ. кв. 27 по КРП на с. Мътеница с площ от 1035 кв.м.
МОТИВИ: Във връзка с проявен интерес за закупуване на описаните имоти, 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 – 16

- „за” – 15
- „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,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 331
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Тринадесета“ - Докладна записка относно: Актуализация
на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с
общинската собственост за 2021 г. - докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на
Община Хисаря.
(Във връзка предложение на П. Шапков, внесената докладна за актуализиране на Годишната програма на
община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2021 година се подлага на
обсъждане и гласуване отделно по предложените подточки както следва: отделно гласуване за подточка
ІІ.2.1. Имоти в регулация и отделно гласуване за Подточка ІІ.2.2. Земеделски земи.)

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 т.2 от
Закона за общинската собственост, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и
разпореждане с общинската собственост за 2021 година, като в Раздел ІІ.
„Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в
капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за
публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия“; точка ІІ.2.
„Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
продажба“,
Подточка ІІ.2.2. Земеделски земи, включва
Поземлен имот 69016.319.129, област Пловдив, община Хисаря, с. Старосел,
м. ПРАНАРА, вид собственост -Общинска частна, категория 6, НТП Нива,
площ 10348 кв. м;
Поземлен имот 69016.319.130, област Пловдив, община Хисаря, с. Старосел,
м. ПРАНАРА, вид собственост - Общинска частна, категория 6, НТП Нива,
площ 8973 кв.м.

МОТИВИ: Във връзка с проявен интерес за закупуване на описаните имоти,
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 – 16

- „за” – 11
- „против“ – 5
- „въздържали се“ – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 332
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Четиринадесета“ - Докладна записка относно: Отчет за
разходваните средства за командировки на Кмета на Община Хисаря за първото
тримесечие на 2021 г. ( от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 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 Общински съвет – Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема отчета за разходваните средства за командировки в страната на
Кмета на Община Хисаря за периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г., както
следва:
м. Януари
..0.. лв.;
м. Февруари
..0.. лв.
м. Март
. ..0.. лв.
Всичко:
0.00 лв.
2. Приема отчета за разходваните средства за командировки в чужбина на
Кмета на Община Хисаря за периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г., както
следва:
м. Януари
..0.. лв.;
м. Февруари
..0.. лв.
м. Март
..0.. лв.;
Всичко:
0.00 лв.

МОТИВИ: С оглед упражняването на контрол върху извършените от
Кмета на общината разходи за командировки за периода от 01.01.2021 г. до
31.03.2021 г. и в изпълнение на нормативните изисквания, 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
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 333
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Петнадесета“ - Докладна записка относно: Сключване на
договор за наем с „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 206149191 по реда на
Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
/ЗЕСМФИ – докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на Община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 1 и чл.
30, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа
инфраструктура, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Общински съвет Хисаря, на основание чл. 30, ал. 1 т. 1, във връзка с чл. 19,
ал. 1 от ЗЕСМФИ дава съгласие да се сключи с „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД,
ЕИК 206149191, договор за наем за срок от 10 години за част от недвижим имот
– публична общинска собственост, представляващ 450.00 кв.м., разположени в
поземлен имот с идентификатор 39579.187.21 по КККР на с. Красново,
местност: „Могилките“, община Хисаря, област Пловдив, целият имот с площ
от 110487.00 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин
на трайно ползване: Пасище, номер по предходен план: 187021, актуван с
АПОС № 236/28.04.2014 г., вписан в Службата по вписвания гр. Пловдив с вх.
рег. № 14875 /06.06.2014 г. акт № 189, том 41.
2. Приема и утвърждава месечна наемна цена за частта от имота по т. 1 в
размер на 744.00 /седемстотин четиридесет и четири / лева с включен ДДС,
определена с доклад на независим лицензиран оценител инж. Запрянка Дякова
Райчева – сертификат за оценка на недвижими имоти рег.№100102282 от
27.12.2016 год., издаден от Камара на независимите оценители в България.

3. Частта от имота по т. 1 се предоставя за инсталиране и експлоатация на
съоръжения и оборудване с цел предоставяне на електронни съобщителни
услуги, за които е издадена лицензия от Комисията за регулиране на
съобщенията и във връзка със Закона за електронните съобщения и Закона за
електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.
МОТИВИ: С оглед предоставените правомощия на Общински съвет
Хисаря, изразеното желание от ЦЕТИН България ЕАД, ЕИК206149191
(правоприемник на ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД) да подобри качеството на
предлаганите телекомуникационни услуги на територията на община Средец,
както и установената в чл.30 ЗЕСМФИ възможност операторите на електронни
и съобщителни мрежи да разполагат мрежите си и свързаната с изграждането
им физическа инфраструктура в имоти публична общинска собственост с
договор за наем до десет години без провеждането на търг или конкурс,
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,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 334
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Шестнадесета“ - Докладна записка относно: Приемане и
утвърждаване начална тръжна цена за продажба на: ПИ 3120, квартал 25 по
КРП на град Хисаря, квартал Миромир, с площ от 196 кв.м. и застроената в
него едноетажна паянтова сграда със ЗП от 32 кв.м. – 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 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имуществото в Община Хисаря, с поименно гласуване Общински съвет
Хисаря
Р Е Ш И :
1. Да се извърши продажба, след провеждане на публичен явен търг по
реда на глава VІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имуществото в Община Хисаря, на: ПИ 3120,
квартал 25 по КРП плана на гр. Хисаря, квартал Миромир с площ 196 кв.м.,
ведно със застроената в него едноетажна паянтова сграда със ЗП от 32 кв.м. –
частна общинска собственост съгласно АОС № 1410/11.11.2020 година
2. Приема и утвърждава за начална тръжна цена при провеждане на
търга по точка 1, определената с доклада на независим лицензиран оценител
инж. З. Д. пазарна цена - 4 300.00 (четири хиляди и триста) лева без ДДС.
3. Въз основа на резултата от проведения търг, кметът на общината да
сключи договор за продажба.
МОТИВИ: Като взе предвид, че Община Хисаря е собственик на
недвижим имот- частна общинска собственост Поземлен имот 3120, квартал 25

по КРП плана на гр. Хисаря, квартал Миромир с площ 196 кв.м., ведно със
застроената в него едноетажна паянтова сграда със ЗП от 32 кв.м. – частна
общинска собственост съгласно АОС № 1410/11.11.2020 година, като взе
предвид, че недвижимия имот е включен в годишната програма за управление и
разпореждане с недвижими имоти- общинска собственост, приета от Общински
съвет - Хисаря, като недвижим имот, който общината има намерение да
предложи за продажба, както и с оглед осигуряване приходната част на
бюджета на община Хисаря, общинският съвет намира решението за
целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
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,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 335
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Седемнадесета“ - Докладна записка относно: Издаване на
Запис на заповед от Община Хисаря в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция, обезпечаващ авансово плащане за изпълнение на дейности по мярка 19.4
„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно
развитие“ от Сдружение „МИГ Хисаря“ - докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на
община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 28, ал.1 т.6 от Наредба № 1/22.01.2016 г. за
прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за
Водено от общностите местно развитие“ и Споразумение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № РД 50-36/20.04.2018 г., сключено между
Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020
г., Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014 – 2020 г., Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации
и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., Управляващия орган на Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ и
Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. от
една страна и Сдружение „МИГ Хисаря“ от друга, за изпълнение на Стратегия за
Водено от общностите местно развитие, с поименно гласуване Общински съвет
Хисаря
Р Е Ш И :
1. Упълномощава Кмета на община Хисаря да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в
размер на 126 715,85 лева (сто двадесет и шест хиляди седемстотин и петнадесет
лева и осемдесет и пет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на
авансово плащане, съгласно Споразумение за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № РД 50-36 от 20.04.2018 г. за изпълнение на стратегия за
Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.4 „Текущи разходи и

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка
19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г, сключено между Управляващия орган на
Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Управляващия орган на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.,
Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014 – 2020 г., Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ и Управляващия орган на Оперативна
програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. от една страна и Сдружение „МИГ
Хисаря“ от друга.
2. Възлага на Кмета на Община Хисаря да подготви необходимите документи
свързани с получаване на авансовото плащане по Споразумение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № РД 50-36 от 20.04.2018 г., сключено между
Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.,
Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014 – 2020 г., Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., Управляващия орган на Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ и
Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. от
една страна и Сдружение „МИГ Хисаря“ от друга и да ги представи пред ДФ
„Земеделие”.
МОТИВИ: Във връзка с необходимостта от авансово плащане по подмярка 19.4
„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно
развитие“ за обезпечаване с финансов ресурс ефективното изпълнение на
стратегията за ВОМР и повишаване на информираността на населението относно
подхода ВОМР, като взе предвид сключеното Споразумение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № РД 50-36/20.04.2018 г. между Сдружение „МИГ
Хисаря” и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014
– 2020 г.,Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014 –2020 г., Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., Управляващия орган на Оперативна
програма„Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ и
Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. за
изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, 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,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 336
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Осемнадесета“ - Докладна записка относно: Информация
за разходваните средства по снегопочистване и зимно поддържане на
общинската пътна мрежа и улиците на населените места през зимен сезон 2020
– 2021 г. - докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на Община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и т.24 от ЗМСМА, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема информация за разходваните средства по снегопочистване и
зимно поддържане на общинската пътна мрежа и улиците на населените места
през зимен сезон 2020 – 2021 г.
МОТИВИ: С оглед упражняването на контрол върху извършените от Кмета на
общината разходи във връзка със снегопочистване и зимно поддържане на
общинската пътна мрежа и улиците на населените места през зимен сезон 2020
– 2021 г., както и търсене на възможности за тяхното по-рационално разходване
с оглед увеличаване на приходите на общината, общински съвет намира
решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 16

- „за” – 15
- „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,
ЗАМЕСТНИК -КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 337
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Деветнадесета“ - Докладна записка относно: Отчет за
събираемост на наемите и вземанията през 2020 г. - докладва: инж. Пенка
Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 и т.24 от ЗМСМА, с поименно гласуване
Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема отчета за събираемостта на наемите и вземанията през 2020 г.
МОТИВИ: Стойността на наемите, концесиите и други сходни вземания, на
които правоимащо лице е община Хисаря, образуват голяма част от общинския
приход. Настоящият отчет цели придобиване на реална представа за
финансовата обстановка по отношение конкретни облигационни отношения, в
които община Хисаря е кредитор, както и преценка на ликвидността на
вземанията от длъжниците на общината. Предвид горното, общински съвет
намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 14

- „за” – 14
- „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,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 338
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Двадесета“ - Докладна записка относно: Поемане на нов
дългосрочен дълг - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл.21 ал.1, т.10 и ал.2 от ЗМСМА , във връзка с чл.4, т.1 от
Закона за общинския дълг , с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1.

Община Хисаря да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по

силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на
проект:
1.1.
Инвестиционни разходи за закупуване на специализирана
комунална техника.
1.2.
Финансиране на проект „Комплекс „Момина баня“ - реконструкция
и ремонт на сградата на Момина баня-стара“
при следните основни параметри:
 Максимален размер на дълга – 5 000 000 (пет милиона);
в това число:
по т.1.1. максимален размер до 1 800 000 (един милион и осемстотин
хиляди)
по т.1.2. максимален размер до 3 200 000 (три милиона и двеста хиляди)
 Валута на дълга – лева;
 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
 Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 240 месеца, считано от датата на подписване на

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на
части, без такса за предсрочно погасяване
- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни
средства
 Максимален лихвен процент – фиксиран лихвен процент до 3 % или
плаващ лихвен процент: шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка
до 3%
 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно
ценовата политика на „Фонд ФЛАГ” ЕАД
 Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Хисаря , по чл. 45, ал.
1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери
за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1,
т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези,
постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи
и бъдещи, също са обект на особен залог;
2.

Възлага и делегира права на Кмета на Община Хисаря да подготви

искането за кредит, да го подаде в офиса на с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише
договорите за кредит и за залог, както и да извърши всички останали
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

МОТИВИ: Дългосрочният общински дълг ще бъде в следствие от финансиране
на инвестиционни разходи за закупуване на специализирана комунална
техника, както и финансиране на проект „Комплекс „Момина баня“ реконструкция и ремонт на сградата на Момина баня-стара“. На първо място,
общинският съвет прецени, че комуналната техника, посочена в докладната
записка, е необходима за адекватното и качествено извършване на услугите ОП
„ЧОСР”, което е не само с високо обществено значение, но и пряко касае
екологията и осигуряване на задравословни условия за живот на жителите на
общината. На второ място, финансирането на проект „Комплекс „Момина
баня“ - реконструкция и ремонт на сградата на Момина баня-стара“,
обезпечава изграждането и функционирането на нов СПА център, който ще
повлияе положително както на туризма в община Хисаря, но и на

конкурентната среда, в която се предоставят тези услуги. Воден от
предходното, общинският съвет намира решението за целесъбразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

- „за” – 10
- „против“ – 7
- „въздържали се“ – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 339
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Двадесет и първа“ - Докладна записка относно:
Закупуване на автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж за
предоставяне на услугата „Доставка на храна“ - докладва: инж. Пенка Ганева кмет на община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от ЗПФ и чл.41
ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Хисаря , с поименно
гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема и одобрява закупуването на автомобил – втора употреба за
предоставяне на услугата „Доставка на храна“ със стойност до 10 000 лв. с
ДДС.
2. Включва в инвестиционната програма на общината за 2021 г. обект с
наименование: „Закупуване на лек автомобил за нуждите на „Домашен
социален патронаж” със сметна стойност 10 000 лв., източник на финансиране:
собствени бюджетни средства, дейност по ЕБК: 524 “Домашен социален
патронаж“ и година на изпълнение – 2021 г.;
МОТИВИ: Закупуването на автомобил е целево във връзка с предоставяне на
услугата „Доставка на храна“ и необходимостта от автомобил, с който тя да се
осъществява. Наред с това, закупеният автомобил може да бъде експлоатиран

освен за нуждите на Домашния социален патронаж, така и услугата по
„кетъринг”, която общината осигурява в детските градини. Предвид горното,
общинският 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
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 340
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Двадесет и втора“ - Докладна записка относно: Отписване
на вземания и задължения на Община Хисаря от/към трети лица - докладва: инж.
Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА
и чл.168, т.7 от ДОПК , с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Да бъдат отписани вземания на Община Хисаря от „ХИСАРСКА
ГОРА” ЕООД, ЕИК 200975100 – ЗАЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ в размер на 30 279,80
лв., както следва:
1.1. По счетоводна сметка 4887 „Вземания от други дебитори“, партида 13 –
3 000 лв. - частично невъзстановен временен безлихвен заем, предоставен на
дружеството с Решение № 378, взето с Протокол № 42 от 17.11.2009 г. на ОбС
Хисаря;
1.2. По счетоводна сметка 5311 „Предоставени краткосрочни заеми и
временна финансова помощ на предприятия“ – 17 760 лв., от които 16 000 лв. допълнителна парична вноска, внесена от Община Хисаря въз основа на Решения
№№ 602, взето с Протокол № 68 от 21.10.2014 г. и 664, взето с Протокол № 73 от
17.02.2015 г. на ОбС Хисаря и 1 760 лв. – изплатено възнаграждение и
обезщетение на управителя на дружеството в изпълнение на Решение № 780, взето
с Протокол № 83 от 22.07.2015 г. на ОбС Хисаря;
1.3. По счетоводна сметка 5111 „Мажоритарни дялове и акции в предприятия
в страната” – 5 000 лв. – предоставен на дружеството уставен капитал на основание
Решение № 378, взето с Протокол № 42 от 17.11.2009 г. на ОбС Хисаря;
1.4. По счетоводна сметка 41101 „Вземания от клиенти в страната“ – 4 519,80
лв. - начислена неустойка по Договор за продажба на дърва.

2.
Да бъдат отписани задължения на Община Хисаря към
„ХИСАРСКА ГОРА” ЕООД, ЕИК 200975100 – ЗАЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ в
размер на 4 244,80 лв., както следва:
2.1. По счетоводна сметка 4010 „Задължения към доставчици от страната” –
244, 80 лв. – незаплатена комисионна такса
2.2. По счетоводна сметка 4120 „Задължения по аванси към клиенти от
страната” – 4 000 лв. – авансово внесена тарифна такса за 2010 г.
3. Да бъдат отписани вземания на Община Хисаря от „КРЕПОСТ”
ЕООД, ЕИК 115117505 – ЗАЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ, в размер на 66 924 лв., както
следва:
3.1. По счетоводна сметка 5311 „Предоставени краткосрочни заеми и
временна финансова помощ на предприятия“ – 9 400 лв. - невъзстановен временен
безлихвен заем, предоставен на дружеството с Решение № 328, взето с Протокол №
35 от 18.10.2005 г. на ОбС Хисаря;
3.2. По счетоводна сметка 5111 „Мажоритарни дялове и акции в предприятия
в страната” – 57 524 лв./деноминирани/ – предоставен на дружеството уставен
капитал
4. Възлага на Кмета на община Хисаря да предприеме необходимите
действия за изпълнение на настоящото решение.
МОТИВИ: Като взе предвид, че длъжниците юридически лица не съществуват
в правния мир, като същите са заличени от ТРРЮЛНЦ след проведена
процедура по несъстоятелност, респ. ликвидация, като взе предвид, че други
лица не отговарят за тези задължения, общинският съвет намери решението за
целесъобразно.
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,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 341
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Двадесет и трета“ - Докладна записка относно:
Актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и
второстепенните разпоредители към 31.03.2021 г.- докладва: инж. Пенка Ганева кмет на община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1 т.6 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124 ал.2, чл.125, ал.4 от
ЗПФ и чл.41, ал.2, чл.42 ал.4 от Наредбата на Общинския съвет , с поименно
гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1.
Приема актуализираните промени по бюджета на Община Хисаря и
второстепенните разпоредители към 31.03.2021 г., съгласно Приложения №
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и 11 (колони 1,2,3 и 4);
МОТИВИ: В резултат на корекциите във взаимоотношенията на Община
Хисаря с Централния бюджет, получени трансфери, дарения и спонсорство и
други приходи, подробно описани в докладната на вносителя, се налага
извършване на промяна по бюджета на второстепенните разпоредители на към
31.03.2021 год. Ето защо, предложенията на вносителя, обективирани в неговата
докладна и приложенията към нея са основателни, като Общински съвет Хисаря
единодушно намира настоящото решение за целeсъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 16
Присъствали – 17
- „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,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 342
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Двадесет и четвърта“ - Докладна записка относно:
Платени разходи през 2011 г. от набирателната сметка на Общината - 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.23 и ал.2 от
ЗМСМА , във връзка с направени предписания на Сметна палата , с поименно
гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Отлагане на докладната до представяне на окончателен доклад от
Министерство на финансите.
МОТИВИ: Общинският съвет, като взе предвид извършената проверка от
Сметна палата, като взе предвид, че констатациите от тази проверка следва да се
обективират в нарочен доклад на Министерство на финансите, който доклад е
окончателния акт за административното производство, единодушно намери
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,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 343
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Двадесет и пета“ - Докладна записка относно: Удължаване
на срока на предоставения безлихвен заем до 15.05.2021 г.- докладва: Мария
Мустакова – Общински съветник и Председател на УС на Сдружение „Местна
инициативна група Хисаря“.
На основание чл.21 ал.1, т.10, т. 24 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 104, ал. 1, т. 5 от
Закона за публичните финанси и чл. 60, ал. 2 от АПК , с поименно гласуване
Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Удължава срока на предоставения безлихвен заем до 15.05.2021 г.
МОТИВИ: С Решение 244, взето с Протокол 15 от 17.11.2020 год. на
Общински съвет Хисаря, Община Хисаря е предоставила на Сдружение „МИГ
Хисаря” временен безлихвен заем за обезпечаването на финансов ресурс за
ефективно изпълнение на Стратегията и повишаване на информираността на
населението относно подхода ВОМР по Мярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитите“,
която стратегия е връзка със Споразумение за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № 50-36/20.04.2018 г., сключено между Управляващия орган
на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., Управляващия орган
на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.,
Управляващия
орган
на
Оперативна
програма
Иновации
и
конкурентоспособност 2014-2020 г., Управляващия орган на Оперативна
програма Наука и образование за интелигентен растеж и Управляващия орган
на Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г., отпуска на Сдружение
„Местна инициативна група Хисаря“. Срокът за връщане на предоставената
сума е бил 30.04.2021 год. С оглед актуалната информация за оперативната
дейност на сдружението, предоставена от Председателя на Сдружение „МИГ

Хисаря”, очакваните приходи и обезпечаване на несмущаваща дейността на
сдружението обстановка, общински съвет намира решението за целесъобразно.
Решението е със значителен обществен интерес, тъй като предоставения заем е
целеви за изпълнение на дейностите от Споразумение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ №РД 50-36 от 20.04.2018г. за изпълнение на
стратегия за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.4 „Текущи
разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно
развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014-2020г, сключено между
сключено между Управляващия орган на Програмата за развитие на селските
райони 2014 - 2020г., Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2014 – 2020г., Управляващия орган на Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020г., Управляващия
орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж
2014 – 2020 г.“ и Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“
2014 – 2020 г. от една страна и Сдружение „МИГ Хисаря“ от друга. Дейността
на сдружението следва да бъде непрекъсната, като всяко финансово
затруднение би рефлектирало негативно и върху Община Хисаря, която е един
от принципалите в това сдружение. С оглед предходните мотиви е оправдано
допускането на предварително изпълнение на настоящото решение по см. на
чл.60 ал.2 АПК.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
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,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 344
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Двадесет и шеста“ - Докладна записка относно:
Актуализация на списъка с пътуващи служители - докладва: инж. Пенка Ганева –
Кмет на община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1 т.6 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от ЗПФ и
чл.41, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза
за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Хисаря на Общинския
съвет, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1.
Допълва списъка на пътуващите служители утвърден с Приложение № 25
към Решение № 308/16.02.2021 г. на ОбС гр. Хисаря, които имат право на
транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно, както следва:
ІV. ОП ОГС - Хисаря
2. Инж. А. Т. В. – Директор на ОП ОГС – Хисаря от с. Красново до гр.Хисаря
и обратно;
3. Инж. Ц. М. У. – Лесничей в ОП ОГС – Хисаря от гр. Кричим до гр. Хисаря
и обратно;
МОТИВИ: Общинският съвет констатира, че посочените в докладната записка
лица са назначени като нови служители в ОП „ОГС”. С оглед постигане на

оптимално финансово обезпечаване на транспортните разходи, 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
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 345
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Двадесет и седма“ - Докладна записка относно: Подаване
на проектно предложение: „Патронажна грижа + в община Хисаря“ по процедура
чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP0016.002 “Патронажна грижа +“ - докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община
Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с
изискванията в т. 9.2 и т.20 от условията за кандидатстване с проектни
предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура
BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“ на Оперативна програма Развитие на
човешките ресурси 2014-2020, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Общински съвет Хисаря дава съгласие за подаване на проектно предложение
по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“ на Оперативна
програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020.
МОТИВИ: По процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“ на
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 се прилагат два
режима на помощ - дейности за превенция на COVID-19 в социалните услуги,
делегирани от държавата дейности и дейности по патронажна грижа. Една от
основните отговорности на общината е осигуряването на подходящи социални и
здравни услуги за населението, както и неговата защита в ситуация на кризи.
Процедурата предоставя възможност на кандидатите за осигуряване на
допълнителни ресурси за превенция и подпомагане достъпа до услуги на уязвими
лица, вкл. хора с увреждания, в невъзможност за самообслужване и други

дейности, пряко свързани с опазване здравето на лицата, които са застрашени в
най-голяма степен от COVID-19. Предвид горното, общинският 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
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 346
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Двадесет и осма“ - Докладна записка относно:
Информация за състоянието, дейност и мерки на РС ПБЗН – гр. Хисаря във връзка
с предстоящия летен пожароопасен период – 2021 г. - докладва: инж. Найден
Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА , Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Приема информацията за състоянието, дейността и мерките на РС ПБЗН –
Хисаря във връзка с предстоящия летен пожароопасен период – 2021 год.
МОТИВИ: С приемането на информация за състоянието, дейността и мерките
на РС ПБЗН – гр. Хисаря във връзка с предстоящия летен пожароопасен период
– 2021 год., се цели проверка за готовността на местната РС ПБЗН да реагира
при пожари, включително и в горските територии общинска собственост.
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
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 347
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Двадесет и девета“ - Докладна записка относно: Дейността
на РУ на МВР Хисар за 2020 година по предотвратяване и разкриване на
престъпления на територията на община Хисаря - докладва: инж. Найден Павлов
– Председател на Общински съвет Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Общински съвет Хисаря приема отчет-анализа за дейността на РУ на МВР
Хисар, касаещ предотвратяване и разкриване на престъпления на територията на
Община Хисаря през 2020 г.
МОТИВИ: Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно.
Решението е с цел проверка на оперативната обстановка в Община Хисаря,
взаимодействието на РУП с изпълнителната власт за решаването на местните
проблеми – спазването на законността, работата по безопасността на движението,
опазване на обществения ред в изпълнение на Наредба № 1 за поддържане и
опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на
територията на община Хисаря на Общинския съвет Хисаря.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 15

- „за” – 15
- „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,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 348
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Тридесета“ - Докладна записка относно: Провеждане на
конкурсна процедура за номиниране на управител на „Медицински център І Хисар“ ЕООД, ЕИК 115515046, на когото да бъде възложено управлението за
срок от три години - докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския
закон, чл. 16, ал. 3, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл.68 от
Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия, Общински съвет
Хисаря
Р Е Ш И :
І. Открива процедура за провеждане на конкурсна процедура за номиниране
на управител на „Медицински център І - Хисар“ ЕООД, на когото да бъде
възложено управлението за срок от три години.
II. Определя условията и реда за провеждане на конкурсната процедура както
следва:
ІІ. 1.Конкурсната процедура да се проведе на три етапа:
ІІ. 1.1. проверка на съответствието на представените документи с
предварително обявените изисквания;
ІІ. 1.2. представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на
лечебното заведение за тригодишен период;
ІІ. 1.3. събеседване с кандидатите.
ІІ. 2. До участие се допускат лица, които отговарят на следните
изисквания:
ІІ. 2.1. да са български граждани или граждани на друга държава – членка на
Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

ІІ. 2.2. да имат завършено висше образование, образователна степен магистър; специалност: медицина с призната специалност;
ІІ. 2.3. да имат най-малко пет години професионален опит като лекар;
ІІ. 2.4. да не са поставени под запрещение;
ІІ. 2.5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
ІІ. 2.6. да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността
управител на публично предприятие;
ІІ. 2.7. да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или
неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в
несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;
ІІ. 2.8. да не са били членове на управителен или контролен орган на
дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през
последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;
ІІ. 2.9. да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство,
роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и
по сватовство – до втора степен включително, на член на колективен орган за
управление и контрол на същото публично предприятие;
ІІ. 2.10. да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 –
45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, не са членове на политически кабинет и секретар на
община;
ІІ. 2.11. да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;
ІІ. 2.12. да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в
дружества с ограничена отговорност;
ІІ. 2.13. да не са управители или членове на изпълнителен или контролен
орган на друго публично предприятие.
Точки ІІ. 2.11 и ІІ. 2.12 се отнасят за дейност, сходна с дейността на
дружеството.
ІІ. 3. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
ІІ. 3.1. заявление за участие в конкурсна процедура – по образец;
ІІ. 3.2. автобиография – европейски формат;
ІІ. 3.3. свидетелство за съдимост;
ІІ. 3.4. копия от: диплома за завършено висше образование и други
документи, удостоверяващи квалификация;
ІІ. 3.5. копие от документ /трудова, служебна или осигурителна книжка/,
удостоверяващ наличие на минимум пет години трудов стаж като лекар;
ІІ. 3.6. декларация по чл. 20, ал. 1 от Закона за публичните предприятия – по
образец.
ІІ. 3.7. декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на
лични данни – по образец.
ІІ. 3.8. бизнес програма за развитие на дейността на „Медицински център ІХисар“ ЕООД за тригодишен период, която се предоставя в отделен запечатан
плик №2, поставен в плика с документите. Програмата следва да се представи
както на хартиен носител, така и на електронен или оптичен носител, като
съдържа най-малко следното съдържание:
– анализ и оценка на състоянието и дейността на „Медицински център ІХисар“ ЕООД;

– тенденции и възможности за развитие на „Медицински център І-Хисар“
ЕООД;
– определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в
управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на
„Медицински център І-Хисар“ ЕООД;
– приложимост и етапи за реализацията на програмата
За участие в конкурсната процедура се подават два отделни непрозрачни
плика, както следва:
1. Плик №1 съдържа изискуемите от кандидата необходими документи за
участие в конкурсната процедура.
2. Плик №2 съдържа бизнес програмата за развитието на дейността на
дружеството за тригодишен период, изготвена от кандидата.
Двата плика се поставят в общ запечатан плик, върху който се изписва името
на кандидата, дружеството, за което кандидатства, и телефон за връзка.
Документите за участие в конкурсната процедура се подават в деловодството на
Община Хисаря и се завеждат по реда на тяхното постъпване. За всяко постъпило
заявление се издава документ, в който се посочват името на подателя, датата и
часът на приемането му.
ІІ. 4 Правила за провеждане на процедурата и работа на комисията:
Заседанията на комисията са редовни, ако присъства председателят и една
втора от състава ѝ. Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство
от броя на присъстващите членове. За заседанията на комисията се води протокол,
в който се съдържат взетите решения и който се подписва от всички присъстващи
на заседанието членове. Преди започване на работа членовете на комисията
подписват декларация за неразгласяване на обстоятелства, станали им известни
във връзка с конкурса и защита на данните на физическите лица – кандидати.
Комисията провежда конкурсната процедура на три етапа:
ПЪРВИ ЕТАП - проверка на съответствието на представените документи с
предварително обявените изисквания.
В деня, определен за провеждане на конкурсната процедура, комисията
отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се
кандидати, подали заявление за участие.
Комисията не допуска до участие кандидати, за които не някое от
изискванията по т. II.2 или не са представили някой от документите по т. II.3.
Комисията изготвя списък на допуснатите кандидати.
Комисията уведомява кандидатите за резултатите от проверката на
съответствието на представените документи с предварително обявените
изисквания на електронната поща (имейл адрес), посочена в заявлението за
участие по ІІ. 3.1.
ВТОРИ ЕТАП - представяне от кандидатите на бизнес програма за
развитието и дейността на дружеството за тригодишен период.
Кандидатите следва да изложат в подробен вид, представените от тях бизнес
програми, включително като отговарят на въпроси на членовете на комисията по
тяхното съдържание.

Критерии за оценка на бизнес програмата за развитието и дейността на
дружеството за тригодишен период:
1. съответствие на Бизнес програмата с нормативните изисквания, уреждащи
дейността на дружеството;
2. степен на реална приложимост на поставените цели и задачи за развитие на
търговското дружество;
3. съответствие на формулираните цели и задачи с предмета на дейност на
търговското дружество;
4. съответствие на програмата с обективното състояние на търговското
дружество;
5. логическа структура на разработката.
ТРЕТИ ЕТАП - събеседване с кандидатите.
До събеседването се допускат кандидати, получили оценка на бизнес
програмата не по-ниска от мн. добър 4,50. Преди провеждане на събеседването
комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати. Темите,
предмет на събеседването касаят познаване и прилагане на нормативната уредба,
свързана със здравеопазването, анализ на финансово - икономическото състояние
на лечебното заведение, ресурсна и кадрова обезпеченост, основни проблеми,
цели, приоритети и перспективи за развитие на „Медицински център І – Хисар“
ЕООД, мероприятия за постигане на поставените цели.
Критерии за оценка на проведеното събеседване:
1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на търговското
дружество;
2. степен на познаване на нормативната уредба;
3. управленска компетентност;
4. административни умения, професионални и делови качества;
5. комуникативни и организационни способности.
Оценката на бизнес програмата и оценката от проведеното събеседване с
кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е
отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се формират като
средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията за всеки
един от определените критерии. Класират се кандидатите, получили
средноаритметична оценка от бизнес програмата и от проведеното събеседване не
по-ниска от мн. добър 4,50.
Комисията класира участниците в низходящ ред като на първо място се
класира кандидатът, получил най-висока оценка.
В тридневен срок от приключване на последния етап на конкурсната
процедура, комисията изготвя протокол за резултатите и класирането от
проведената процедура и номинация на кандидата, класиран на първо място. В
същия срок, протоколът се представя на кмета на община Хисаря, който с нарочна
докладна за първото след приключване на процедурата заседание на общинския
съвет, прави предложение до Общински съвет Хисаря да утвърди класирането от
проведената процедура, да избере номинираният кандидат, класиран на първо
място, както и да сключи с него договор за управление и контрол. След

утвърждаване класирането, същото се обявява на официалната интернет страница
на община Хисаря и се уведомяват участниците за това на електронната поща
(имейл адрес), посочена в заявлението по заявлението за участие по ІІ. 3.1.
Когато двама или повече от кандидатите са получили най-високи и равни
оценки, окончателния избор се извършва след допълнително събеседване с
кандидатите, получили най-високи и равни оценки. Събеседването се провежда от
тричленна комисия, определена от общинския съвет, която е различна от
комисията за организиране и провеждане на конкурса. В тридневен срок от
провеждане на допълнителното събеседване, тричленната комисия изготвя
протокол, в който описва резултатите от събеседването протокол. В същия срок,
протоколът се представя на кмета на община Хисаря, който с нарочна докладна
прави предложение до Общински съвет Хисаря да утвърди окончателното
класиране от проведената процедура, да избере номинираният кандидат, класиран
на първо място, както и да сключи с него договор за управление и контрол.
ІІ. 5. Място и срок за получаване на информация
Кандидатите за участие в конкурса могат да получат информация относно
финансово - икономическото състояние на „Медицински център І - Хисар“ ЕООД,
включваща: структура, численост и щатно разписание на персонала, последния
годишен баланс, отчет за приходите и разходите, както и отчета за приходите и
разходите за изтеклите тримесечия на текущата счетоводна година и т.н. в
„Медицински център І – Хисар“ ЕООД, в срок до 30 /тридесет/ дни от
публикуване на обявата за конкурса в един централен и/или един местен вестник
и в сайта на община Хисаря.
Документите за участие в конкурса се приемат в „Център за информация и
услуги на гражданите“ в община Хисаря в срок до 30 дни /включително/ от датата
на публикуване на обявата за конкурса в един централен и/или един местен
вестник и в сайта на община Хисаря.
III. Определя комисия за организирането и провеждането на конкурса в
състав от 5 /пет/ члена, от които поне един правоспособен юрист и един магистър
по медицина, както следва:
Председател: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
Секретар: Диляна Антонова –началник отдел „ФБ“ Членове:
1. адв. Диана Дишлиева - юрист;
2. д-р Стефан Недевски – лекар, общински съветник;
3. Васила Марина – началник отдел „Икономика“;
Комисията да извърши следните действия:
1. да публикува обява за конкурса в един централен и/или един местен
вестник и в сайта на община Хисаря след издаване на заповедта на Кмета за
назначаване на комисията; Паричните средства необходими за публикуване на
обявата за конкурса са за сметка на бюджета на община Хисаря;
2. да организира приемането на документите, подготовката и провеждането
на конкурса;
3. да разгледа постъпилите заявления, да оцени представените от
кандидатите програми за развитието и дейността на дружеството за тригодишен
период и да проведе събеседване с кандидатите; да класира кандидатите,

получили средноаритметична оценка от програмата и от проведеното събеседване
не по-ниска от мн. добър 4,50.
За участие в работата на комисията, членовете й не получават
възнаграждение.
IV. Във връзка с необходимите документи за участие в конкурсната
процедура, одобрява образци на Заявление за участие, Декларация по чл. 20, ал. 1
от Закона за публичните предприятия и Декларация за съгласие за събиране,
използване и обработване на лични данни, съгласно приложените
Приложение 1: Заявление за участие;
Приложение 2:Декларация по чл. 20, ал. 1 от Закона за публичните
предприятия;
Приложение 3:Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване
на лични данни.
V. Възлага на Кмета на община Хисаря да организира и проведе конкурсна
процедура за номиниране на управител на „Медицински център І - Хисар“ ЕООД,
на когото да бъде възложено управлението за срок от три години.
МОТИВИ: Настоящото решение е взето с оглед упражняване на
правомощията на община Хисаря като едноличен собственик на капитала
„Медицински център І - Хисар“ ЕООД. Към момента дружеството се управлява от
временно изпълняващ длъжността управител, като за избора на управител следва
да бъде проведена конкурсна процедура по реда на Закон за публичните
предприятия (ЗПП), доколкото капиталовото дружество попада в обхвата на чл.2
ал.1 от ЗПП. Предвид горното, общинският 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
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 349
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Тридесет и първа“ - Докладна записка относно: Приемане
и утвърждаване начална тръжна цена за продажба на: Поземлен имот с
идентификатор 77270.184.45, гр. Хисаря, общ .Хисаря, обл. Пловдив, по КККР,
одобрени със Заповед № РД-18-783/01.11.2019 г. на ИД на АГКК, местност
Банчето - 04, площ 1010 кв.м., нтп – за друг вид застрояване и застроената в него
сграда с идентификатор 77270.184.45.1, застроена площ 164 кв.м., брой етажи 1,
предназначение: сграда за битови услуги - 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 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществото в
Община Хисаря, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Да се извърши продажба, след провеждане на публичен явен търг по реда на
глава VІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имуществото в Община Хисаря, на:
- Поземлен имот с идентификатор 77270.184.45, гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл.
Пловдив, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-783/01.11.2019г. на ИД на
АГКК, местност Банчето - 04, площ 1010 кв.м. нтп – за друг вид застрояване и
застроената в него сграда с идентификатор 77270.184.45.1, застроена площ 164
кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда за битови услуги, предишен
идентификатор 77270.184.647, 77270.184.14 – частна общинска собственост
съгласно АОС № 1436/13.04.2021 година.
2. Приема и утвърждава за начална тръжна цена при провеждане на търга по
точка 1, определената с доклада на независим лицензиран оценител инж. З. Д.
пазарна цена – 50 000.00 (петдесет хиляди) лева без ДДС.

3. Въз основа на резултата от проведения търг, кметът на общината да 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 – 16

- „за” – 14
- „против“ – 2
- „въздържали се“ – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 350
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Тридесет и втора“ - Докладна записка относно: Правилник
за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет - Хисаря, неговите комисии, взаимодействието му с общинска
администрация - докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински
съвет Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА и представените с настоящата
докладна Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет - Хисаря, неговите комисии, взаимодействието му с
общинска администрация и Мотиви, с поименно гласуване Общински съвет
Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет - Хисаря, неговите комисии,
взаимодействието му с общинска администрация, съгласно Приложение 1.

МОТИВИ: С оглед необходимостта Правилник за организацията и дейността
на Общински съвет - Хисаря, неговите комисии, взаимодействието му с общинска
администрация да отговаря в пълна степен на последните изменения на ЗМСМА
(съгл. Закон за изменение и допълнение на ЗМСМА, обн. ДВ бр. 70/07.08.2020 г.),
включително и при хипотези на приемане на решения от общинските съвети чрез
неприсъствено гласуване – арг. от чл.28а, ал.3 от ЗМСМА, както и нуждата
конкретни текстове от Правилника да бъдат прецизиране и приведени в редакция,

която в пълен обем да отговаря на изискването на закона, общинският съвет
намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 15

- „за” – 14
- „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,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 351
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Тридесет и трета“ - Докладна записка относно: Наредба за
изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Хисаря - докладва: инж. Пенка Ганева –
Кмет на община Хисаря.
На основание чл.21 ал.2 ЗМСМА, чл.9 ЗМДТ, чл.76 и чл.79 АПК , с
поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема Наредба за изменение на НАРЕДБА за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Хисаря, съгласно Приложение 1.
МОТИВИ: С оглед констатираната незаконосъобразност на чл.25, ал.1, т.3 от
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Хисаря, общинският съвет намира решението
за целесъобразно. Общинският съвет споделя изцяло изложените от вносителя
аргументи в приложените към докладната Мотиви по чл.28 от ЗНА.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
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,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 352
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Тридесет и четвърта“ - Докладна записка относно:
Отпускане на еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с изявени
дарби от Община Хисаря - докладва: Ива Иванова Вълчева – Председател на ПК
„Образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване,
младежка и социална политика“.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 вр. чл.21, ал.2 от ЗМСМА , с поименно
гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Дава съгласие да отпусне еднократно финансово стимулиране в размер на една
минимална работна заплата за страната на деца и младежи с изявени дарби, въз
основа на постигнати успехи, както следва:
1. Н. Н. Г. – Трето място от Международен турнир по художествена гимнастика
2. К. Л. П.- Трето място в конкурс за детска рисунка на тема „Науката
преобразява живота“ във възрастова група 10-14 год.
3. Б. П. Г. - Първо място - Национален младежки конкурс
„Петнадесет лалета“ гр. Хисаря и др.
4. В. В. Д. – Първа награда - Първа международна музикална и танцова
олимпиада в гр. Ниш и др.
5. В. В. К. - Първо място – „Златен извор“ гр. Димитровград и др.
6. Д. Д. Б. – Втора награда - „Златен извор“, гр. Димитровград и др.
7. И. И. Д. – Трета награда - „Златен извор“, гр. Димитровград и др.
8. М. И. Ч. – Първа награда - „World super stat“ – гр. Лас Вегас и др.
9. М. К. В. – Втора награда - Национален младежки конкурс „Петнадесет лалета“
и др.
10. Н. П. Г. – Първа награда - Национален младежки конкурс
„Петнадесет лалета“ гр. Хисаря и др.
11. Н. М. П. – Трета награда - „Златен извор“ гр. Димитровград и др.

12. Н. Ц. Д. – Втора награда - „Златен извор“ гр. Димитровград и др.
13. Н. Н. Ю.– Първа награда - Първа международна музикална и танцова
олимпиада в гр. Ниш и др.
14. Н. Т. М. – Първа награда - Първа международна музикална и танцова
олимпиада в гр. Ниш и др.
15. Р. И. Х. – Втора награда - Национален младежки конкурс
„Петнадесет лалета“ гр. Хисаря и др.
16. С. П. П. – Първо място - „Зимна магия“ гр. Пловдив и др.
17. Т. П. Т. – Първа награда - First international Music§Dance др.
18. Т. Т. Ф. –Първа награда - „Вярвай, искай и можеш“ гр. София и др.
МОТИВИ: С оглед постигнатите от изброените деца успехи, взимайки предвид
и решението на Комисия по образование, култура, вероизповедания, спорт,
туризъм, здравеопазване, младежка и социална политика, отчитайки, че са
изпълнени изискванията на Наредбата за реда и начина за отпускане на
еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от
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 „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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
№ 353
Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 20.04.2021 год.
Относно: точка „Тридесет и пета“ - Докладна записка относно: Учредяване
право на водопрекарване 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” , във връзка с искане входящ № 26-00-315 от 07.04.2021г. от
управителя на ”СЕНИД” ООД, ЕИК 130419394 - докладва: инж. Пенка Ганева Кмет на община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1, т.8 вр. чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 112, ал.3 от
Закона за водите, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Общински съвет Хисаря, учредява на ”СЕНИД” ООД, ЕИК 130419394,
със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Чепенци, ул. „Стара
планина” № 64, представлявано от управителя Д. И. П., право на
водопрекарване в общински имоти публична общинска собственост:
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, 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” с обща дължина на трасето 694.55 метра и площ
на сервитута 524.00 кв.м. при следните условия:
1. Правото на водопрекарване се учредява до крайния срок на действие
на Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610116/21.01.2018 г.
на МОСВ – Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски

район с център Пловдив, изменено с Решение № РР-3598/22.07.2019 г. 21.11.2028 година. (двадесет и първи ноември две хиляди двадесет и осма
година)
2. ”СЕНИД” ООД, ЕИК 130419394, със седалище и адрес на управление
гр. София, ж.к. Чепенци, ул. „Стара планина” № 64, представлявано от
управителя Д. И. П., заплаща за срока на водоползване - 21.11.2028 г. в полза
на Община Хисаря еднократно обезщетение в размер на 6 930.00 (шест
хиляди деветстотин и тридесет) лева, определено с доклад от месец април
2021 г. на независим лицензиран оценител Л. Х. Л. – Е., рег. № 100100749 от
14.12.2009г. на Камара на независимите оценители в България преди
подписване на споразумението.
3.Титулярът на правото на водопрекарване се задължава:
3.1. Да възстанови за своя сметка нарушената настилка;
3.2. След изтичане крайния срок на действие на Разрешително за
водовземане от минерална вода № 31610116/21.01.2018 г. на МОСВ –
Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с
център Пловдив, изменено с Решение № РР-3598/22.07.2019 г. - 21.11.2028
година, да възстанови първоначалното положение в съответните улици.
4. Ако е необходимо да се извършат нови работи или да се измени
количеството на протичащата вода поради изменение в разрешителното за
водовземане, измененията по отношение тежестта на „служещите” имоти не
могат да се направят преди заплащане на дължимата сума за това.
5. Дава съгласие, Кмета на община Хисаря да подпише споразумение по
чл. 112 от ЗВ при условията на настоящето решение.
МОТИВИ: Като взе предвид свое Решение №107, взето с Протокол
9/21.04.2020 год., с което дадено съгласие за преминаване на трасе на
минерален водопровод, като взе предвид свое Решение №294, взето с Протокол
17/19.01.2021, с което е одобрена план-схема за трасе на минерален
водопровод, като взе предвид необходимостта от захранване с вода на УПИ-I
667, за хотел и КОО, кв.4 по КРП на гр. Хисаря, като взе предвид Искане с
вх.№26-00-315 от07.04.2021 год. от молителя „СЕНИД” ООД, като взе предвид,
че са спазени ограниченията на чл.112, ал.2 от Закон за водите, като взе
предвид, че служещия имот е общинска собственост, общинският съвет намери
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,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

