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
№ 367
Взето с Протокол № 21 на извънредно заседание на Общински съвет гр.
Хисаря, Пловдивска област състояло се на 01.06.2021 год.
Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно: отмяна на Решение
№ 362, взето с Протокол № 20 от 18.05.2021 год. от заседание на Общински съвет Хисаря, проведено на 18.05.2021год. докладва: инж. Найден Павлов –
Председател на Общински съвет Хисаря.
Предвид изложените аргументи от областния управител на област Пловдив
в писмо с изх.№ АК 01-94#6 от 27.05.2021 год., на основание чл. 45, ал. 9 от
ЗМСМА, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря:
Р Е Ш И :
1. Отменя Решение № 362, взето с Протокол № 20 от 18.05.2021 год. от
заседание на Общински съвет - Хисаря, проведено на 18.05.2021год.
МОТИВИ: Общинския съвет споделя изцеля изложените от Областния
управител на област Пловдив аргументи в писмо с изх.№ АК 01-94#6 от 27.05.2021
год., които аргументи обосновават незаконосъобразност на Решение № 362, взето с
Протокол № 20 от 18.05.2021 год. Воден от предходното, Общински съвет Хисаря
намира настоящото решение за целесъбразно.
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 „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
№ 368
Взето с Протокол № 21 на извънредно заседание на Общински съвет гр.
Хисаря, Пловдивска област състояло се на 01.06.2021 год.
Относно: точка „Втора“ - 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.
Изменя и допълва т. 3 от раздел I „Общинска администрация“ в
Приложение № 25 от Решение № 308/16.02.2021 г., както следва:
т. 3 П. С. – спец. „ГРАО“ от с. Беловица до с. Мало Крушево и обратно и
от с. Беловица до с. Ново Железаре и обратно;
МОТИВИ: Общинският съвет констатира, че служителят от общинска
администрация на община Хисаря заема длъжността спец. „ГРАО” като
изпълнява задълженията си както в кметско наместничество с. Мало Крушево,
но понастоящем и в кметско наместничество с. Ново Железаре. С оглед
постигане на оптимално финансово обезпечаване на транспортните разходи,
списъка с пътуващи служители следва да бъде допълнен съответно. Воден от
предходното, 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,
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
№ 369
Взето с Протокол № 21 на извънредно заседание на Общински съвет гр.
Хисаря, Пловдивска област състояло се на 01.06.2021 год.
Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно: Приемане и
утвърждаване начални тръжни цени за продажба на: УПИ I - общ., УПИ II –
общ. и УПИ III – общ. кв. 27, по КРП на с.Мътеница, община Хисаря, област
Пловдив - 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 I – общ. кв. 27 по КРП на с. Мътеница, община Хисаря, област
Пловдив, с площ 980 кв.м. , частна общинска собственост, съгласно АОС №
1439/11.05.2021 г.;
УПИ II – общ. кв. 27 по КРП на с. Мътеница, община Хисаря, област
Пловдив, с площ 931 кв.м. , частна общинска собственост, съгласно АОС №
1440/11.05.2021 г.;
УПИ III – общ. кв. 27 по КРП на с. Мътеница, община Хисаря, област
Пловдив, с площ 1031 кв.м. , частна общинска собственост, съгласно АОС №
1441/11.05.2021 г.;

2. Утвърждава за начални цени при провеждане на търговете по точка
1, определените с докладите на независим лицензиран оценител инж. З. Д. Р.
пазарни цени с ДДС, както следва:
УПИ I – общ. кв. 27 по КРП на с. Мътеница, община Хисаря, област
Пловдив, с площ 980 кв.м. – 7 080.00 /седем хиляди и осемдесет/ лева;
УПИ II – общ. кв. 27 по КРП на с. Мътеница, община Хисаря, област
Пловдив, с площ 931 кв.м. – 6 720.00 / шест хиляди седемстотин и двадесет/
лева;
УПИ III – общ. кв. 27 по КРП на с. Мътеница, община Хисаря, област
Пловдив, с площ 1031 кв.м. – 7 440.00 / седем хиляди четиристотин и
четиридесет/ лева.
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 – 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
№ 370
Взето с Протокол № 21 на извънредно заседание на Общински съвет гр.
Хисаря, Пловдивска област състояло се на 01.06.2021 год.
Относно: точка „Четвърта“ - Докладна записка относно: Приемане и
утвърждаване начална тръжна цена за продажба на: ПИ с идентификатор
77270.3.908, област Пловдив, община Хисаря, гр. Хисаря - 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 77270.3.908, област Пловдив, община
Хисаря, гр. Хисаря, местност З-ЩЕ ГР.ХИСАР, категория на земята: 10, НТП –
изоставена орна земя, площ 977 кв. м, стар номер 003908 – частна общинска
собственост, съгласно АОС № 1412/30.11.2020 г.
2. Приема и утвърждава за начална тръжна цена при провеждане на
търга по точка 1, определената с доклад на лицензиран оценител инж. Г. Н. К.,
пазарна стойност на правото на собственост за ПИ с идентификатор №
77270.3.908, област Пловдив, община Хисаря, гр. Хисаря, местност З-ЩЕ
ГР.ХИСАР, категория на земята: 10, НТП – изоставена орна земя, площ 977 кв.
м, - 1 125 .00 /хиляда сто двадесет и пет лева/ 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 описания
недвижим 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
№ 371
Взето с Протокол № 21 на извънредно заседание на Общински съвет гр.
Хисаря, Пловдивска област състояло се на 01.06.2021 год.
Относно: точка „Пета“ - Докладна записка относно: Заявление вх. № 9400-П-80/12.04.2021 г. от ОБЩИНА ХИСАРЯ, ЕИК 000471671, чрез инж. Пенка
Ганева – Кмет на Община Хисаря, за одобряване на проект на ПУП-ПРЗ за ПИ
77270.1.275 по КККР на землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив
за промяна на предназначението за обществено обслужващи дейности –
Пожарна, внесен със съгласувани ВиК и Ел схеми за външни трасета, и
комуникационно-транспортен план, съгласуван с ОПУ – Пловдив - докладва:
инж. Пенка Ганева- Кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1,
124б, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие трасетата на нов довеждащ водопровод и нова напорна
канализация, и трасето на нов ел. кабел, захранващи бъдещ УПИ I-77270.1.999,
обществено обслужващи дейности – Пожарна, (ПИ 77270.1.275) да преминат през поземлени
имоти с идентификатори 77270.1.274 – НТП изоставена орна земя, общинска
частна собственост, 77270.1.272 – НТП местен път, публична общинска
собственост до 77270.1.275.
2. Одобрява на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Задание по чл. 125 от ЗУТ
за проектиране на План – схема и ПУП – Парцеларен план за трасе на нов
довеждащ водопровод и нова напорна канализация, и трасе на нов ел. кабел,
захранващи бъдещ УПИ I-77270.1.999, обществено обслужващи дейности – Пожарна, (ПИ
77270.1.275) както следва:
2.1 За новия довеждащ водопровод и новата напорна канализация,
започващи от съществуващи водопровод и канализация по ул. „Елин Пелин“,
преминаващи през УПИ II-Общ., кв. 18а по плана на гр. Хисаря, кв. Момина
баня, ПИ 77270.1.274 – НТП изоставена орна земя, общинска частна
собственост, ПИ 77270.1.272 – НТП местен път, публична общинска
собственост до 77270.1.275.

2.2 За новия захранващ ел. кабел, започващ от съществуващ ТП „ДЗС“
Момина баня, находящ се в УПИ II-Общ., кв. 18а по плана на гр. Хисаря, кв.
Момина баня, преминаващ през УПИ II-Общ., кв. 18а по плана на гр. Хисаря,
кв. Момина баня, ПИ 77270.1.274 – НТП изоставена орна земя, общинска
частна собственост, ПИ 77270.1.272 – НТП местен път, публична общинска
собственост до 77270.1.275.
3. Одобрява на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Задание по чл. 125 от ЗУТ
за проектиране на ПУП – Парцеларен план за пътна връзка (комуникационнотранспортен план), съгласуван с ОПУ – Пловдив с писмо изх. № 08-00546/03.12.2020 г., захранващи бъдещ УПИ I-77270.1.999, обществено обслужващи дейности –
Пожарна, (ПИ 77270.1.275).
4. Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ проучване и проектиране
на План – схема и ПУП – Парцеларен план за трасе на нов довеждащ
водопровод и нова напорна канализация, и трасе на нов ел. кабел, захранващи
бъдещ УПИ I-77270.1.999, обществено обслужващи дейности – Пожарна, (ПИ 77270.1.275) както
следва:
4.1 За новия довеждащ водопровод и новата напорна канализация,
започващи от съществуващи водопровод и канализация по ул. „Елин Пелин“,
преминаващи през УПИ II-Общ., кв. 18а по плана на гр. Хисаря, кв. Момина
баня, ПИ 77270.1.274 – НТП изоставена орна земя, общинска частна
собственост, ПИ 77270.1.272 – НТП местен път, публична общинска
собственост до 77270.1.275.
4.2 За новия захранващ ел. кабел, започващ от съществуващ ТП „ДЗС“
Момина баня, находящ се в УПИ II-Общ., кв. 18а по плана на гр. Хисаря, кв.
Момина баня, преминаващ през УПИ II-Общ., кв. 18а по плана на гр. Хисаря,
кв. Момина баня, ПИ 77270.1.274 – НТП изоставена орна земя, общинска
частна собственост, ПИ 77270.1.272 – НТП местен път, публична общинска
собственост до 77270.1.275.
5. Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ проучване и проектиране
на ПУП – Парцеларен план за пътна връзка (комуникационно-транспортен
план), съгласуван с ОПУ – Пловдив с писмо изх. № 08-00-546/03.12.2020 г.,
захранващи бъдещ УПИ I-77270.1.999, обществено обслужващи дейности – Пожарна, (ПИ
77270.1.275).
МОТИВИ: Общински съвет Хисаря взе предвид спешната необходимост от
реализиране на недвижим имот, който да обезпечи в пълен обем
функционирането на служба „Пожарна безопасност и защита на населението”.
Община Хисаря е освен туристически район, но и район с интензивно
земеделие. С висок обществен интерес е навременното противодействие на
пожарите, наводненията и бедствията като цяло, което ще се гарантира със
служба „Пожарна безопасност и защита на населението”. Ето защо е
необходимо и съответна материална база, посредством която службата да
функционира. Настоящото решение е по реда на чл.124а и чл.124б от ЗУТ и е
производствена необходимост. Трасетата на новия довеждащ водопровод и
нова напорна канализация, и трасето на нов ел. кабел, захранващи бъдещ УПИ
I-77270.1.999, обществено обслужващи дейности – Пожарна, преминават през

недвижими имоти общинска собственост. Не са засегнати правата на трети
лица. ВиК – Пловдив са потвърдили техническа възможност за реализация,
проектът на ПУП е съгласуван с ЕРЮГ, а комуникационно-транспортния план
към ПУП е приет от ОПУ – Пловдив. Воден от предходното, Общински съвет –
Хисаря намира решението за целесъобразно.

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

- „за” – 17
- „против“ – няма
- „въздържали се“ – няма
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ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
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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
№ 372
Взето с Протокол № 21 на извънредно заседание на Общински съвет
гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 01.06.2021 год.
Относно: точка „Шеста“ - Докладна записка относно: Заявление вх. №
94-00-О-4/11.05.2021 г. от О. Ю. Г., Н. С. Г., Д. Н. Л., С. Г. Д. и Н. М. Д. чрез
общия им пълномощник Г. Ф. К. с пълномощно с рег. № 1720/19.08.2020 г. от
Д. Л., рег. № 1720/19.08.2020 г. от Н. Д., № 1922/28.10.2020 г. от О. и Н. Г., и от
Е. И. Ш., за допускане за изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе на
уличен водопровод и канализация по общински пътища, обслужващи ПИ
77270.81.557, ПИ 77270.81.558, ПИ 77270.81.150 и ПИ 77270.81.149, м.
„Читашки ливади- 02“ по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област
Пловдив- докладва: инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1,
124б, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря:
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие трасе на уличен водопровод и трасе на улична
канализация, захранващи поземлени имоти с идентификатори 77270.81.557,
77270.81.558, 77270.81.150 и 77270.81.149 да преминат през поземлени имоти с
идентификатори 77270.101.930, 77270.81.559, 77270.81.153 и 77270.81.155 общински пътища, публична общинска собственост.
2. Одобрява на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Задание по чл. 125 от ЗУТ
за проектиране на ПУП – Парцеларни планове за трасе на уличен водопровод и
трасе на улична канализация по общински пътища, обслужващи ПИ
77270.81.557, ПИ 77270.81.558, ПИ 77270.81.150 и ПИ 77270.81.149, м.
„Читашки ливади- 02“ по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област
Пловдив, както следва:
1.1
За трасето за уличен водопровод, започващо от съществуващ
водопровод по ул. „Тодор Каблешков“, преминаващо през ПИ 77270.101.930,
ПИ 77270.81.559, ПИ 77270.81.153 и ПИ 77270.81.155 - общински пътища,
публична общинска собственост, до ПИ 77270.81.557, ПИ 77270.81.558, ПИ
77270.81.150 и ПИ 77270.81.149, м. „Читашки ливади-02“ по КККР на землище
на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, по зелени линии за трасето на
водопровода в приложената скица - предложение.
1.2
За трасето за улична канализация, започващо от съществуваща
канализация по ПИ 77270.101.930, преминаващо през ПИ 77270.81.153 и ПИ

77270.81.155 - общински пътища, публична общинска собственост до ПИ
77270.81.150 и ПИ 77270.81.149 по кафяви линии за трасето на канализацията в
приложената скица – предложение.
3. Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ проучване и проектиране
на ПУП – Парцеларни планове за трасе на уличен водопровод и трасе на улична
канализация по общински пътища, обслужващи ПИ 77270.81.557, ПИ
77270.81.558, ПИ 77270.81.150 и ПИ 77270.81.149, м. „Читашки ливади- 02“ по
КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, както следва:
3.1 За трасето за уличен водопровод, започващо от съществуващ водопровод
по ул. „Тодор Каблешков“, преминаващо през ПИ 77270.101.930, ПИ
77270.81.559, ПИ 77270.81.153 и ПИ 77270.81.155 - общински пътища,
публична общинска собственост, до ПИ 77270.81.557, ПИ 77270.81.558, ПИ
77270.81.150 и ПИ 77270.81.149, м. „Читашки ливади-02“ по КККР на землище
на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, по зелени линии за трасето на
водопровода в приложената скица - предложение.
3.2 За трасето за улична канализация, започващо от съществуваща
канализация по ПИ 77270.101.930, преминаващо през ПИ 77270.81.153 и ПИ
77270.81.155 - общински пътища, публична общинска собственост до ПИ
77270.81.150 и ПИ 77270.81.149 по кафяви линии за трасето на канализацията в
приложената скица – предложение.
МОТИВИ: На 11.05.2021 год. в администрацията на община Хисаря е
депозирано Заявление вх. № 94-00-О-4/11.05.2021 г. за допускане за
изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе на уличен водопровод и
канализация по общински пътища, обслужващи ПИ 77270.81.557, ПИ
77270.81.558, ПИ 77270.81.150 и ПИ 77270.81.149, м. „Читашки ливади- 02“ по
КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив. От приложените по
делото актове саобственост (Нот. Акт, договор за делба), се установява, че
молителите са титуляри на правото на собственост за описаните в заявлението
поземлени имоти. Настоящото решение е във връзка с чл.124а и чл.124б от ЗУТ
и е производствена необходимост. Целта на проекта е да се създадат
устройствени условия за осъществяване на инвестиционни намерения на
собствениците в имота. На 13.05.2021 год. ЕСУТ се е произнесла положително,
като е съгласувала заданието и скицата – предложение. Предвид горното,
общинският съвет намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 17
Присъствали – 17
- „против“ – няма
Гласували – 17
- „въздържали се“ – няма
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