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
№ 354
Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.05.2021 год.
Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно: Издаване на
разрешително за водовземане на повърхностен воден обект по чл. 50, ал.3 от
Закона за водите, от язовир „Мънгови ливади“ в село Красново, община Хисаря с
цел поливане на орехова градина - докладва: инж. Пенка Ганева - Кмет на община
Хисаря.
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, и чл. 52, ал.1, т.3 (б), от Закона за водите, с поименно
гласуване Общински съвет Хисаря:
Р Е Ш И :
Да бъде издадено разрешително за водовземане от повърхностен воден
обект, с цел поливане на орехова градина, в язовир „Мънгови ливади“ село
Красново, община Хисаря, на името на „Центъра на света“ ЕООД, село Красново,
общ. Хисаря, обл. Пловдив, ЕИК 206174472“ за срок до 01.10.2030 г.
МОТИВИ: „Центъра на света“ ЕООД, ЕИК 206174472 e земеделски
производител. Водовземането е необходимо за напояване на засадените култури –
орехова градина. Не се предвижда изграждане на съоръжения, в това число
акведукт. Водовземането ще се реализира като се разгъва маркуч от водния обект
до земеделската градина. Водният обект е общинска собственост, което обосновава
задължението на кмета на общината да издаде разрешение за водовземане едва сед
решение на общинския съвет. Предвид горното, 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 „ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКО
ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 355
Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.05.2021 год.
Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно: Общинска програма
за Закрила на детето за 2021 г. – докладва: Ангелина Пашова – Директор на
Дирекция „Социално подпомагане“ Хисаря.
На основание чл.21, ал.2, т. 12, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет
Хисаря
Р Е Ш И :
Приема: Общинска програма за Закрила на детето за 2021 г.
МОТИВИ: Приемането на решението е в изпълнение на разпоредбите на
Закона за закрила на детето и има за цел да планира текущата практическа
дейност по закрила на детето в община Хисаря. Общински съвет-Хисаря
намира настоящото решение за целeсъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

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

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 356
Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.05.2021 год.
Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно: Приемане и
утвърждаване начални тръжни цени за продажба на: УПИ X - общ., УПИ XVI –
общ. и УПИ XVII – общ. кв. 97, с. Паничери, общ. Хисаря, обл. Пловдив, КП
одобрен със заповеди № 2866 и № 2867/1940 г., РП одобрен със Заповеди №
2866 и № 2867/1940 г., и Решение на ОбС гр. Хисаря № 189 от 08.09.2020 г. докладва: инж. Пенка Ганева- кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, чл. 35, ал. 1, чл. 41,
ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в Община Хисаря, Пловдивска област, с поименно гласуване
Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Да се извърши продажба, след провеждане на публични явни търгове
по реда на глава VІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имуществото в Община Хисаря, на:
УПИ X – общ. кв. 97 по КРП на с. Паничери, община Хисаря, област
Пловдив, с площ от 809 кв.м. , частна общинска собственост, съгласно АОС №
1424/14.12.2020 г.;
УПИ XVI – общ. кв. 97 по КРП на с. Паничери, община Хисаря, област
Пловдив, с площ от 782 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №
1429/22.03.2021 г.;
УПИ XVII – общ. кв. 97 по КРП на с. Паничери, община Хисаря, област
Пловдив, с площ от 811 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №
1430/22.03.2021 г.

2. Утвърждава за начални цени при провеждане на търговете по точка
1, пазарни цени с ДДС, както следва:
УПИ X – общ. кв. 97 по КРП на с. Паничери, община Хисаря, област
Пловдив, с площ от 809 кв.м. - 5 825.00 /пет хиляди осемстотин двадесет и
пет/ лева с ДДС;
УПИ XVI – общ. кв. 97 по КРП на с. Паничери, община Хисаря, област
Пловдив, с площ от 782 кв.м. – 5 631.00 /пет хиляди шестстотин и тридесет и
един/ лева с ДДС;
УПИ XVII – общ. кв. 97 по КРП на с. Паничери, община Хисаря, област
Пловдив, с площ от 811 кв.м. – 5 840.00 /пет хиляди осемстотин и
четиридесет/ лева с ДДС.
3. Въз основа на резултатите от проведените търгове, кметът на общината да
сключи договори за продажба.
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 – 17

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

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 357
Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.05.2021 год.
Относно: точка „Четвърта“ - Докладна записка относно: Приемане и
утвърждаване начални тръжни цени за продажба на:
Поземлен имот
69016.319.129, област Пловдив, община Хисаря, село Старосел, местност
ПРАНАРА, НТП - Нива, площ 10348 кв. м; Поземлен имот 69016.319.130,
област Пловдив, община Хисаря, село Старосел, местност ПРАНАРА, НТПНива, площ 8973 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, т. 1 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в Община Хисаря, Пловдивска област, с поименно гласуване
Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Да се извърши продажба, след провеждане на публични явни
търгове по реда на глава VІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имуществото в Община Хисаря, на:
Поземлен имот 69016.319.129, област Пловдив, община Хисаря, село
Старосел, местност ПРАНАРА, НТП - Нива, категория 6, площ 10348 кв. м. частна общинска собственост съгласно АОС № 1438/26.04.2021 г.
Поземлен имот 69016.319.130, област Пловдив, община Хисаря, село
Старосел, местност ПРАНАРА, НТП - Нива, категория 6, площ 8973 кв.м. частна общинска собственост съгласно АОС № 1437/26.04.2021 г.
2. Одобрява и определя за начални тръжни цени при провеждане на
търговете по точка 1, определените с докладите на лицензиран оценител инж. Г.
Н. К. пазарни цени, както следва:
Поземлен имот 69016.319.129, област Пловдив, община Хисаря, село
Старосел, местност ПРАНАРА, НТП - Нива, категория 6, площ 10348 кв. м. –

13 692.00 /тринадесет хиляди шестстотин деветдесет и два/ лева без ДДС.
Поземлен имот 69016.319.130, област Пловдив, община Хисаря, село
Старосел, местност ПРАНАРА, НТП - Нива, категория 6, площ 8973 кв.м. – 11
864.00 /единдесет хиляди осемстотин шестдесет и четири/ лева без ДДС.
3. Въз основа на резултатите от проведените търгове, кметът на общината
да сключи договори за продажба.
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 – 17

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

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 358
Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.05.2021 год.
Относно: точка „Пета“ - Докладна записка относно: Актуализация на
Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с
общинската собственост за 2021 година и даване на съгласие за продажба на
общински недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал.
3 от ЗОС, представляващ ПИ № 382, квартал 51, по КП на с. Беловица, община
Хисаря, област Пловдив, одобрен със заповед № РД-02-14-2297/2000 г. и РП
одобрен със заповеди № 168 и № 869 от 1928 година, с административен адрес:
област Пловдив, община Хисаря, село Беловица, ул. „1-ва” № 13 - докладва:
инж. Пенка Ганева- кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т.2, чл. 35,
ал. 3, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, с поименно гласуване
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” се създава нова подточка ІІ.2.4. Продажби на имоти по реда на
чл. 35, ал. 3 от ЗОС със следния имот:
- Поземлен имот № 382, квартал 51, по КП на с. Беловица, община Хисаря,
област Пловдив, одобрен със заповед № РД-02-14-2297/2000 г. и РП одобрен
със заповеди № 168 и № 869 от 1928 година, с площ от 960 кв.м.

2. Дава съгласие да се извърши продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
на общински недвижим имот представляващ :
Поземлен имот № 382, квартал 51, по КП на с. Беловица, община Хисаря,
област Пловдив, одобрен със заповед № РД-02-14-2297/2000 г. и РП одобрен
със заповеди № 168 и № 869 от 1928 година, с площ от 960 кв.м., актуван с акт
за частна общинска собственост № 1435/29.03.2021 година, вписан с вх.рег. №
10784/04.04.2021г., акт № 133, том 28 в Служба по вписванията гр. Пловдив, на
собствениците на законно построената в имота сграда, а именно: А. С. С. с
ЕГН хххххххххх, Г. С. И. с ЕГН хххххххххх и Л. С. Р. с ЕГН хххххххххх.
3. Одобрява пазарната оценка в размер на 6 141.00 / шест хиляди сто
четиридесет и един/ лева без ДДС, определена с доклад от месец март 2021 г.
на независим лицензиран оценител, инж. З. Д. Р. – сертификат за оценка на
недвижими имоти рег. № 100102282/27.12.2016 год., издаден от Камара на
независимите оценители в България и определя същата за продажна цена на:
Поземлен имот № 382, квартал 51, по КП на с. Беловица, община Хисаря,
област Пловдив, одобрен със заповед № РД-02-14-2297/2000 г. и РП одобрен
със заповеди № 168 и № 869 от 1928 година, с площ от 960 кв.м. , актуван с акт
за частна общинска собственост № 1435/29.03.2021 година, вписан с вх.рег. №
10784/04.04.2021г., акт № 133, том 28 в Служба по вписванията гр. Пловдив
4. Възлага на Кмета на община Хисаря да извърши последващите съгласно
закона действия.
МОТИВИ: Като взе предвид, че молителите са собственици на построената
върху имота сграда, като взе предвид, че са налице предпоставките на чл.35
ал.3 от ЗОС и за общинския имот няма постановени решения на общинския
съвет или текущи търгове за продан на имота, както и с цел осигуряване на
приходи за общинския бюджет за обезпечаване финансирането на част от
общинските дейности, Общински съвет-Хисаря намира настоящото решение за
целeсъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

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

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

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

Препис!
Р Е Ш Е НИЕ
№ 359
Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.05.2021 год.
Относно: точка „Шеста“ - Докладна записка относно: Определяне на
представител на община Хисаря в извънредно общо събрание на акционерите
на „УМБАЛ – Пловдив “АД, насроченото за 26.05.2021г. и упълномощаване
относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл.
221, ал. 1, и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 9 от Наредба за реда
за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на
община Хисаря върху общинската част от капитала на търговските дружества, с
поименно гласуване Общински съвет Хисаря:
Р Е Ш И :
1.
Определя Д. Д. М. - мл. юрисконсулт на община Хисаря за
представител на община Хисаря като акционер в „УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ” АД,
ЕИК 115532049 в насроченото за 26/05/2021г. извънредно общо събрание на
акционерите на дружеството.
2.
Възлага на представителя на община Хисаря - Д. Д. М. - мл.
юрисконсулт на община Хисаря да гласува по точките от дневния ред за
насроченото за 26.05.2021г. общо събрание на акционерите по следния начин:
По т. 1 от дневния ред – Промяна в състава на директорите
Проект на решение - Общото събрание на акционерите приема предложената
промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия
съвет на директорите в състав: Д. Г. Г., К. С. А., К. Н. П. и избор на нов
тричленен съвет на директорите, в състав: Д. Г. Г., К. С. А., К. Н. П..
Представителят на общински съвет Хисаря да гласува „за”.
По т. 2 от дневния ред – Определяне мандата на новоизбрания съвет на
директорите
Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен
мандат на новоизбрания съвет на директорите.
Представителят на Общински съвет - Хисаря да гласува „за”.
По т. 3 от дневния ред – Определяне възнаграждението на членовете на

съвета на директорите, на които няма да бъда възложено управлението
Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя
възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да
бъда възложено управлението да бъде формирано по реда на чл. 56 от
Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/.
Представителят на Общински съвет - Хисаря да гласува „за”.
По т. 4 от дневния ред – Вземане на решение по бл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8
от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на
балната оценка в публичните предприятия към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП
Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56,
ал. 2 от ППЗПП като намалява стойността на една бална единица, определена в
чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал. 6 и изменя
показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, съгласно
Приложение №1 към писмо с изх. №20-00-333/09.04.2021година по изходящия
регистър на Министерство на здравеопазването на Република България с вх.
№МЗ-75/09.04.2021г. по входящия регистър на „УМБАЛ – Пловдив“ АД, град
Пловдив, изхождащо от Министър на здравеопазването на Република България,
представляващ Държавата – мажоритарен акционер, притежаващ 80,30 на сто
от капитала на „УМБАЛ – Пловдив“ АД, град Пловдив.
Представителят на Общински съвет - Хисаря да гласува „за”.
МОТИВИ: Настоящото решение е взето с оглед упражняване правата на
община Хисаря като акционер от състава на УМБАЛ „Пловдив“ АД във връзка
с чл.220, ал.1, чл.221, ал.1, и чл.226 от Търговския закон, във вр. с чл.9 от
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И
УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ
ДРУЖЕСТВА. Фактическото основание за вземане на решението произтича от
необходимостта Общински съвет Хисаря да вземе изрично решение за избор и
упълномощаване на представител на община Хисаря в Общото събрание на
акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД, относно начина на гласуване по
проекторешенията, включени в дневния ред.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 17
Присъствали – 17
- „против“ – няма
Гласували – 17
- „въздържали се“ – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 360
Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.05.2021 год.
Относно: точка „Седма“ - Докладна записка относно: Приемане и
утвърждаване начална тръжна цена за продажба на: УПИ XI – д., кв.62 по РП
на с. Беловица, одобрен със заповеди № 168 и № 869 от 1928 г. и КП, одобрен
със заповед № РД-02-14-2297/2000 г.- докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на
община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, чл. 35, ал. 1, чл.
41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в Община Хисаря, Пловдивска област, 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:
УПИ XI – д., кв.62 по РП на с. Беловица, одобрен със заповеди № 168 и №
869 от 1928 г. и КП, одобрен със заповед № РД-02-14-2297/2000 г. с площ от
680 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС № 113/24.04.2008 г.
вписан в АВ, Служба по вписвания при ПРС с Акт № 68, том 41, вх.рег.№12315
от 21.05.2008 година
2. Одобрява пазарната оценка в размер на 4 488.00 (четири хиляди
четиристотин осемдесет и осем) лева с включен ДДС , определена с доклад
от месец май 2021 г. на независим лицензиран оценител, инж. З. Д. Р. –
сертификат за оценка на недвижими имоти рег. № 100102282/27.12.2016 год.,
издаден от Камара на независимите оценители в България и определя същата
за начална тръжна цена при провеждане на публичния явен търг за продажба
на:
УПИ XI – д., кв.62 по РП на с. Беловица, одобрен със заповеди № 168 и №
869 от 1928 г. и КП, одобрен със заповед № РД-02-14-2297/2000 г. с площ от
680 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС № 113/24.04.2008 г.

вписан в АВ, Служба по вписвания при ПРС с Акт № 68, том 41, вх.рег.№12315
от 21.05.2008 година.
3. Въз основа на резултатите от проведения търг, кметът на общината
да сключи договор за продажба.
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” – 16
- „против“ – няма
- „въздържали се“ – няма

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 361
Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.05.2021 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.6 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 :
Общински съвет Хисаря отпуска еднократна парична помощ в размер на
300(триста) лв. Т. И. Б., гр. Хисаря, ул. Оборище №14А, за покриване на част
от разходите за извършена оперативна интервенция. Г-жа Богданова е
представила епикриза от УМБАЛ Пловдив и фактура на стойност 799,20 лв.
МОТИВИ: Във връзка с положителното становище на комисията, назначена от
Кмета на общината със Заповед РД-05-823/17.12.2019 година след разглеждане
на 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,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 362
Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.05.2021 год.
Относно: точка „Девета“ - Докладна записка относно: Възражение
целящо погасяване по давност задължения за ТБО период 01.01.2013г.31.12.2015г.,преизчисление на задълженията за ТБО период 01.01.2013г.31.12.2020г.,както и напълно освобождаване от финансово задължение за ТБО
към община Хисаря - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1, т.8 вр. чл.21, ал.2 от ЗМСМА, с поименно
гласуване Общинския съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1.Приема ТБО в размер 8584,20 лв.ведно с 2183,66 лв. лихви за просрочие
за периода 2016г. - 2020г. да се погаси от бюджета на община Хисаря.
МОТИВИ: ОУ”Васил Левски” гр.Хисаря е кандидат по европейска програма за
финансиране, като в тази връзка следва да представи удостоверение, че няма
задължение към общината принципал. Училището е общинско, като няма
възможност по кандидатстването по тази програма да се отложи представянето
на това удостоверение. В тази връзка е и настоящото решение, с което се
приема да се погасят задълженията на общинското училище със средства от
бюджета на общината, при параметрите от диспозитива на предложеното
проекто – решение, като по този начин ще може да бъде издадено
необходимото удостоверение, с което да се попълни документацията по
кандидатстване.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 16
Присъствали – 17
- „против“ – няма
Гласували – 17
- „въздържали се“ – 1
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 363
Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.05.2021 год.
Относно: точка „Десета“ - 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. 23 и т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно
гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Дава съгласие да отпусне еднократно финансово стимулиране в размер на
една минимална работна заплата за страната на деца и младежи с изявени дарби,
въз основа на постигнати успехи, като следва:
I.
Индивидуални изяви:
1.
И. В. Г. – Лауреат от Международен конкурс за рисунка „Марка на
приятелство“ – Украйна
2.
М. М. К. – Второ място – крайно класиране от Държавен
шампионат „Млади коне“
II.
Колективи:
1.
Детски танцов състав /втора възрастова група/ към НЧ „Иван
Вазов – 1904 г.“ – второ място в Национален конкурс „Път на славата“ гр.
София
2.
Детски танцов състав /четвърта възрастова група/ към НЧ „Иван
Вазов – 1904 г.“ – второ място в Национален конкурс „Път на славата“ гр.
София
3.
Мажоретен състав / четвърта възрастова група/ към НЧ „Иван
Вазов – 1904 г.“ – първо място в Национален конкурс „Път на славата“ гр.
София
МОТИВИ: С оглед постигнатите от изброените деца успехи, взимайки
предвид и решението на Комисия по образование, култура, вероизповедания,

спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и социална политика, отчитайки, че
са изпълнени изискванията на Наредбата за реда и начина за отпускане на
еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от
община Хисаря, общинският съвет намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

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

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 364
Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.05.2021 год.
Относно: точка „Единадесета“ - Докладна записка относно: Информация за
предоставяне на услугата „Доставка на храна“ – докладва: инж. Пенка Ганева –
кмет на община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1, т. 23, т.24 и ал.2 от ЗМСМА ,Общински съвет –
Хисаря
Р Е Ш И :
Приема информацията за предоставяне на услугата „Доставка на храна“
МОТИВИ: С оглед осъществяване контрол върху предоставяната от
общинската администрация на община Хисаря услуга, както и с цел
осъществяване на финансова дисциплина и отчет във връзка с тази услуга,
общинският съвет намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 15

- „за” – 10
- „против“ – няма
- „въздържали се“ – 5

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

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
№ 365
Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.05.2021 год.
Относно: точка „Дванадесета“ - Докладна записка относно: Удължаване на
срока на предоставения безлихвен заем до 30.07.2021 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 30.09.2021 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. Касае се не за предоставяне на нови
средства, а за увеличение на срока, в който вече предоставени средства следва
да бъдат върнати. 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 – 17

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

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 366
Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 18.05.2021 год.
Относно: точка „Тринадесета“ - Докладна записка относно: Кандидатстване
с проектно предложение за предоставяне на бeзвъзмездна финансова помощ по
РЕЗУЛТАТ
1
„ПОДОБРЕНО
УПРАВЛЕНИЕ
НА
КУЛТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО“, ПОДРЕЗУЛТАТ 1.2 „ДИГИТАЛНО ДОСТЪПНИ ОБЕКТИ
НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“ – BGCULTURE-1.002, по ПРОГРАМА
„КУЛТУРНО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО,
НАСЛЕДСТВО
И
СЪТРУДНИЧЕСТВО“, финансирана от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм
2014-2021г. - докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.23 и от ЗМСМА, Общински
съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Общински съвет –Хисаря дава съгласие Община Хисаря в
партньорство с НЧ „Иван Вазов – 1904г.“ гр. Хисаря и Археологически музей
гр. Хисаря да кандидатстват с проектно предложение по процедурa
BGCULTURE-1.002
„ДИГИТАЛНО
ДОСТЪПНИ
ОБЕКТИ
НА
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“ по
ПРОГРАМА „КУЛТУРНО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“,
финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г. като съгласно
изискванията на програмата да възложи на екип от експерти-консултанти
предварителни преговори за подписване на Споразумение за партньорство с
подходящ партньор от страна-донор от ЕИП, и когато е изготвено
споразумението, да се подпише от Кмета на Община Хисаря и партньорите с
цел да бъде приложено към системата за кандидатстване ИСУН, както и
изготвянето на самото проектно предложение със съответните проектни

дейности по отделни бюджетни пера и съпътстващи документи на български и
на английски език от страна на консултантите.
2. Общински съвет – Хисаря възлага на Кмета на Община Хисаря да
извърши всички необходими правни и фактически действия по т.1 от
настоящето решение за кандидатстването на Община Хисаря като кандидатбенефициент с проектно предложение по настоящата покана.
МОТИВИ: Програма „Културно предприемачество, наследство и
сътрудничество“ се фокусира върху ролята, която културата и движимото
културно наследство играят като двигател в местното и регионалното развитие,
с акцент върху заетостта, социалното включване и предприемачеството в
областта на културата. Програмата поставя акцент върху подобряване на
условията и качеството на представяне на културното наследство, част от
фондовете на музеи, галерии, библиотеки и читалища чрез прилагане на
интерактивни методи и чрез създаване на предприемачески идеи, които да
създадат по-широк интерес към наследството и да генерират приходи.
Програмата припознава и необходимостта от насърчаване на разнообразието в
културата и изкуствата в рамките на европейското културно наследство, както и
тази за съхраняването на наследството за бъдещи поколения. В добавка,
специален фокус е поставен и върху подкрепа за дейности и инициативи с цел
осигуряване на широка обществена достъпност до културно съдържание, което
от една страна да подчертава европейската идентичност и от друга – да
насърчава културното многообразие. Община Хисаря е регион със силно
изразено културно наследство. От друга страна, тази програма, като
възможност, е инструмент за социалното и икономическото развитие за всеки
един кандидат. Воден от горното, общинският съвет счита, че успешното
кандидатстване по програмата е би имало само позитиви за общината. Ето
защо, Общински съвет – Хисаря намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

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

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

