
 

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 

               П р е п и с ! 

Р Е Ш Е НИЕ 

 

№ 384 

 

 

    Взето с Протокол № 23 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.07.2021 год. 

 

     Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно: Доклад във връзка с 

проверка за наличие на несъвместимост на А. П. К., ЕГН хххххххххх със заеманата 

от него длъжност „общински съветник“  - докладва: Пенчо Т. Шапков – Общински 

съветник и член на състава на Постоянната комисия по икономика, бюджет, 

финанси, антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет 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 от 

ЗМСМА и във връзка с чл. 16, ал. 7 от НОРИПДУКИ, Общински съвет Хисаря 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

           Отлага обсъждането и гласуването на докладната до произнасяне на 

КПКОНПИ по образуваната проверка за конфликт на интереси. 

 

 

МОТИВИ: Представения за обсъждане и гласуване доклад представя 

заключение за наличие на несъвместимост на общинския съветник,  като изцяло 

обосновава несъвместимостта с наличие на конфликт на интереси по цитирани 

договори. В същото време, по отношение наличието на конфликт на интереси 

касателно същите договори и при пълен идентитет е налице текуща проверка от 

КПКОНПИ. В този смисъл, изложените твърдения за несъвместимост ползват като 

основа наличието на конфликт на интереси. Действително установеният конфликт 

на интереси повлича несъвместимост, но компетентен да установи конфликт на 

интереси за общински съветник е всякога само КПКОНПИ. Именно влязлото в 

сила решение на КПКОНПИ се ползва със сила на пресъдено нещо както по 

отношение на установяването на конфликт, така и по отношение на 

неустановяването на конфликт на интереси. Възможна е хипотеза, при която 

приемането на заключението в доклада за основателно да противоречи на 
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установеното, респ. неустановеното с решението на КПКОНПИ, което от своя 

страна е задължително за административните органи. Ето защо, общинският съвет 

приема направеното предложение за отлагане на обсъждането и гласуването на 

заключението, обективирано в доклада, за основателно.     

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 8 

Присъствали – 14     - „против“ – 5 

Гласували – 13                   - „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 

              П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 385 

 

Взето с Протокол № 23 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.07.2021 год. 

 

Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно: Заявление вх. № 94-

00-С-194 от 25.05.2021г., допълнено със заявление с вх. № 94-00-С-194-(1) от 

07.06.2021г. от С. Г. Д., чрез пълномощник Г. Х. Р., с пълномощно с рег. № 

2226, от 08.04.2021 г., за допускане за изработване на ПУП-Парцеларен план за 

трасе на уличен водопровод, обслужващ ПИ 68967.37.3 по КККР землище с. 

Старо Железаре, м. „ВЛАЧИЩЕТО“, Община Хисаря, Област Пловдив - 

докладва: инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, с 

поименно гласуване Общински съвет Хисаря  

 

                                             Р  Е  Ш  И  : 

 

         1. Да даде съгласие трасе на уличен водопровод, захранващ поземлен имот 

с идентификатор  68967.37.3 по КККР землище с. Старо Железаре, м. 

„ВЛАЧИЩЕТО“, Община Хисаря, Област Пловдив да премине през поземлени 

имоти с идентификатори 68967.53.247 и 68967.37.85 - общински пътища, 

публична общинска собственост. 

          2. Да одобри на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Задание по чл. 125 от 

ЗУТ за проектиране на ПУП – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод 

за нуждите на ПИ 68967.37.3 по КККР землище с. Старо Железаре, м. 

„ВЛАЧИЩЕТО“, Община Хисаря, Област Пловдив, започващо от съществуващ 

водопровод РЕ-HD Ø125, преминаващо през ПИ 68967.53.247 и ПИ 68967.37.85 

- общински пътища, публична общинска собственост, по зелени линии за 

трасето и щрих в зелен цвят и черен пунктир за сервитута на водопровода в 

приложената скица - предложение. 

         3. Да разреши на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, проучване и 

проектиране на ПУП – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод за 

нуждите на ПИ 68967.37.3 по КККР землище с. Старо Железаре, м. 

„ВЛАЧИЩЕТО“, Община Хисаря, Област Пловдив, започващо от съществуващ 

водопровод РЕ-HD Ø125, преминаващо през ПИ 68967.53.247 и ПИ 68967.37.85 

- общински пътища, публична общинска собственост, по зелени линии за 
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трасето и щрих в зелен цвят и черен пунктир за сервитута на водопровода в 

приложената скица - предложение. 

 

      МОТИВИ: На 25.05.2021 год. в администрацията на община Хисаря е 

постъпило Заявление № 94-00-С-194, впоследствие допълнено със Заявление с 

вх. № 94-00-С-194-(1) от 07.06.2021 г., от молителя С. Г. Д.. Заявлението е за 

допускане за изработване на ПУП – Парцеларен план за трасе на уличен 

водопровод по общински пътища обслужващи ПИ 68967.37.3 по КККР 

землище с. Старо Железаре, м. „ВЛАЧИЩЕТО“, Община Хисаря, Област 

Пловдив, за който има разрешение за изработване на КПИИ (комплексен 

проект за инвестиционна инициатива) по чл. 150 от ЗУТ и Наредба № 

19/25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на 

предназначението им за обект „Складова база засъхранение, заготовка и 

пакетиране на собствена земеделска продукция - ябълки“. С решение от 

10.06.2020 год. ЕСУТ е съгласувала заданието и скица-предложение за 

изготвяне на ПУП, като е дала положително становище. Заданието и скицата 

са приложени към докладната записка. Воден от горното, общински съвет 

единодушно счита решението за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 14 

Присъствали – 14     - „против“ –няма 

Гласували – 14     - „въздържали се“ – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „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 

              П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

             № 386 

 

Взето с Протокол № 23 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.07.2021 год. 

 

Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно: Заявление с вх. № 

91-00-138 от 03.06.2021г. от  М. Л. В. и Н. А. В., с искане за поставяне на 

преместваем обект- метален павилион на основание чл. 56 от ЗУТ в УПИ II- за 

Площад, кв. 57, по плана на с. Старо Железаре, Община Хисаря, Област 

Пловдив.- докладва: инж. Пенка Ганева- Кмет на община Хисаря. 

 

        На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 56 от ЗУТ , с поименно 

гласуване Общински съвет Хисаря  

 

 

                                              Р  Е  Ш  И  : 

 

      Да одобри схема – предложение за разполагане на преместваем обект- 

метален павилион, УПИ II- за Площад - публично общинска собственост, кв. 

57, по плана на с. Старо Железаре, Община Хисаря, Област Пловдив. 

 

     МОТИВИ: На 03.06.2021 год. в администрацията на община Хисаря е 

постъпило Заявление №91-00-138 М. Л. В. и Н. А. В., с искане за поставяне на 

преместваем обект- метален павилион на основание чл. 56 от ЗУТ в УПИ II- за 

Площад, кв. 57, по плана на с. Старо Железаре, Община Хисаря, Област 

Пловдив. Преместваемия обект ще бъде търговска дейност. Съгласно 

изискванията на чл.7 от Наредба за разполагане на преместваеми обекти за 

търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане 

на територията на община Хисаря, искането е било разгледано от ЕСУТ с 

председател гл. архитект на община Хисаря, който съвет с Решение 

56/03.06.2021 год. с е произнесъл с положително становище по отношение 

mailto:contacts@hisarya.bg
http://hisar.bg/


схемата за поставяне на преместваем обект. Ето защо, общинският съвет 

единодушно счита решението за целесъбразно. 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 14 

Присъствали – 14     - „против“ – няма 

Гласували – 14     - „въздържали се“ – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „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 

              П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

       №  387 

 

Взето с Протокол № 23 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.07.2021 год. 

 

Относно: точка „Четвърта“ - Докладна записка относно: Информация за 

приключване на учебната 2020/2021 година, актуални проблеми и предложения 

за решаването им - докладва:  инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема Информация за приключване на учебната 2020/2021  година 

в образователните институции в община Хисаря. 

 

МОТИВИ: Относно добиване представа за приключването на учебната 

година, влиянието на обучението във виртуална среда върху успеха на 

учениците, споделените проблеми и идеи за решаването им по училища, 

участието на училищата в проекти, Общински съвет Хисаря намира решението 

за целесъобразно. 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 14 

Присъствали – 14     - „против“ – няма 

Гласували – 14     - „въздържали се“ – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                                 /Петко Петров/  
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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 

                                                                                                             П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

       № 388 

 

Взето с Протокол № 23 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.07.2021 год. 

 

Относно: точка „Пета“ - Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-

00-723 от 08.06.2021г. от  „ДТ ИНВЕСТМЪНТС“ ООД с ЕИК: 204883756, с 

управител Ц. Н. Ц., за разрешаване за изработване на комплексен проект за 

инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за ПУП – Парцеларен 

план, план схема и инвестиционен проект за трасе на уличен водопровод за 

питейна вода от съществуващ водопровод РЕ-HD Ø90 в Красновски минерални 

бани до ПИ 39579.125.66, местност „ПОЛЕНАКА“ в землището на с. Красново 

и водопровод за минерална вода от находище „КРАСНОВО“ Сондаж 1 до ПИ 

39579.125.66, местност „ПОЛЕНАКА“, землище на с. Красново, Община 

Хисаря, Област Пловдив - докладва: инж. Пенка Ганева- Кмет на община 

Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, 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. Да даде съгласие трасе на уличен водопровод захранващ поземлен имот с 

идентификатор 39579.125.66 от съществуващ водопровод РЕ-HD Ø90 в 

Красновски минерални бани по тротоара на улица с о.т. 24-23 преминава по 

тротоара на улица с о.т. 23-22-12-11 и продължава през (УПИ III-6061-път ) ПИ 

39579.125.417 – общински път, публично общинска собственост и достига чрез 

хоризонтален сондаж до ПИ 39579.125.66, местност „ПОЛЕНАКА“, землище 

на с. Красново, Община Хисаря, Област Пловдив и минерален водопровод 

започва от от находище „Красново“ Сондаж 1 Красновски минерални бани по 

тротоара на улица с о.т. 24-23 преминава по тротоара на улица с о.т. 23-22-12-

11 и продължава през ( III-6061-път ) ПИ 39579.125.417 – общински път, 

публично общинска собственост и достига чрез хоризонтален сондаж до ПИ 

39579.125.66, местност „ПОЛЕНАКА“, землище на с. Красново, Община 

Хисаря, Област Пловдив. 
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       2. Да одобри на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Задание по чл. 125 от ЗУТ 

за проектиране на ПУП – Парцеларени планове за уличен водопровод и 

минерален водопровод обслужващи ПИ 39579.125.66, местност „ПОЛЕНАКА“, 

землище на с. Красново, Община Хисаря, Област Пловдив както следва: 

       2.1 За трасето за уличен водопровод започва от съществуващ водопровод 

РЕ-HD Ø90 в Красновски минерални бани по тротоара на улица с о.т. 24-23 

преминава по тротоара на улица с о.т. 23-22-12-11 и продължава през (III-6061-

път ) ПИ 39579.125.417 – общински път, публично общинска собственост и 

достига чрез хоризонтален сондаж до ПИ 39579.125.66, местност 

„ПОЛЕНАКА“, землище на с. Красново, Община Хисаря, Област Пловдив към 

водомерна шахта по сини линии за трасето на уличния водопровод в 

приложената скица – предложение. 

        2.2 За трасето за минерален водопровод започва от находище „Красново“ 

Сондаж 1 Красновски минерални бани по тротоара на улица с о.т. 24-23 

преминава по тротоара на улица с о.т. 23-22-12-11 и продължава през (III-6061-

път ) ПИ 39579.125.417 – общински път, публично общинска собственост и 

достига чрез хоризонтален сондаж до ПИ 39579.125.66, местност 

„ПОЛЕНАКА“, землище на с. Красново, Община Хисаря, Област Пловдив по 

жълти пунктирни линии за трасето на минералния водопровод в приложената 

скица – предложение. 

        3. Да разреши на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, за проучване и 

проектиране на ПУП – Парцеларени планове за уличен водопровод и 

минерален водопровод обслужващи ПИ 39579.125.66, местност „ПОЛЕНАКА“, 

землище на с. Красново, Община Хисаря, Област Пловдив както следва: 

        3.1 За трасето за уличен водопровод започва от съществуващ водопровод 

РЕ-HD Ø90 в Красновски минерални бани по тротоара на улица с о.т. 24-23 

преминава по тротоара на улица с о.т. 23-22-12-11 и продължава през (III-6061-

път ) ПИ 39579.125.417 – общински път, публично общинска собственост и 

достига чрез хоризонтален сондаж до ПИ 39579.125.66, местност 

„ПОЛЕНАКА“, землище на с. Красново, Община Хисаря, Област Пловдив към 

водомерна шахта по сини линии за трасето на уличния водопровод в 

приложената скица – предложение. 

       3.2 За трасето за минерален водопровод започва от находище „Красново“ 

Сондаж 1 Красновски минерални бани по тротоара на улица с о.т. 24-23 

преминава по тротоара на улица с о.т. 23-22-12-11 и продължава през (УПИ III-

6061-път ) ПИ 39579.125.417 – общински път, публично общинска собственост 

и достига чрез хоризонтален сондаж до ПИ 39579.125.66, местност 

„ПОЛЕНАКА“, землище на с. Красново, Община Хисаря, Област Пловдив по 

жълти пунктирни линии за трасето на минералния водопровод в приложената 

скица – предложение. 

 

МОТИВИ: На 08.06.2021 год. в администрацията на община Хисаря е 

постъпило Заявление с вх. № 26-00-723 от „ДТ ИНВЕСТМЪНТС“ ООД с ЕИК: 

204883756, с управител Ц. Н. Ц., с искане за разрешение за изработване на 

комплексен проект по чл.150 от ЗУТ, за допускане за изготвяне на ПУП – 

Парцеларен план и план схема за елементи на техническата инфраструктура за 



трасе на уличен водопровод за питейна вода от съществуващ водопровод РЕ-

HD Ø90 в Красновски минерални бани през УПИ III-6061-път от 

републиканската пътна мрежа до ПИ 39579.125.66, местност „ПОЛЕНАКА“ в 

землището на с.Красново и водопровод за минерална вода от находище 

„Красново“ Сондаж 1 през УПИ III-6061-път от републиканската пътна мрежа 

до ПИ 39579.125.66, местност „ПОЛЕНАКА“, землище на с. Красново, Община 

Хисаря, Област Пловдив. Искането е разгледано от ЕСУТ, който с Решение 58 

от 10.06.2021 год. е съгласувал заданието и скицата – предложение за 

допускане на ПУП – Парцеларен план, описан по-горе. ЕСУТ е дал 

положително становище, като проектът следва да се раздели на два отделни 

проекти – един за уличен водопровод и един за минерален водопоровод. 

Преписката е окомплектована с необходимите документи, включително и 

Разрешително за водовземане на минерална вода. С оглед изложеното в 

докладната, както и съглусаването на ПУП от ЕСУТ и заявената инвестиция, 

Общинският съвет Хисаря единодушно счита решението за целесъобразно.   

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 14 

Присъствали – 14     - „против“ – няма 

Гласували – 14     - „въздържали се“ – няма  

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „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 

               П р е п и с ! 

Р Е Ш Е НИЕ   

 

      № 389 

 

Взето с Протокол № 23 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.07.2021 год. 

 

          Относно: точка „Шеста“ - Докладна записка относно: Утвърждаване на 

„Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга 

„Патронажна грижа“ по Проект № BG05M9OP001-6.002-0145-C01 

„Патронажна грижа + в община Хисаря” по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 

“Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020г. - докладва: инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.29, ал.1 от Закона 

за социалните услуги, Общински съвет Хисаря: 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Утвърждава „Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална 

услуга „Патронажна грижа“ по Проект № BG05M9OP001-6.002-0145-C01 

„Патронажна грижа + в община Хисаря”. 

 

       МОТИВИ: Общата цел на “Патронажна грижа +“, по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. е подобряване на качеството на 

живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и 

възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и 

изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето 

им. Специфичната цел е да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни 

хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с 

цел осигуряване на здравно-социални услуги. Чрез методиката се гарантира 

предоставяне на услугата по начин, съответстващ на целите на “Патронажна 

грижа +“ схемата за безвъзмездна финансова помощ. Методиката е разработена 

на основата на Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за 

възрастни хора и хора с увреждания, разработена от Министерство на 

mailto:contacts@hisarya.bg
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здравеопазването по Проект ВG05М90Р001-2.028-0001 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания - КОМПОНЕНТ 1“. Методиката съдържа 

подробно описание на различните дейности при предоставянето на услугата 

„патронажна грижа”, като представя изчерпателно и цялостно процеса на 

предоставяне и ползване на услугата. Воден от предходното, общинският съвет 

единодушно намира решението за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 14 

Присъствали – 14     - „против“ – няма 

Гласували – 14     - „въздържали се“ – няма  

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „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 

                                                                                                              П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

           № 390 

 

Взето с Протокол № 23 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.07.2021 год. 

Относно: точка „Седма“ - Докладна записка относно: Отчет за 

разходваните средства за командировки на Кмета на община Хисаря за второто 

тримесечие на 2021 г. (от 01.04.2021 г. до 30.06.2021 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 01.04.2021 г. до 30.06.2021 г., както следва: 

 м. Април          ..0.. лв.; 

 м. Май                  ..0.. лв. 

 м. Юни                . ..0.. лв. 

 Всичко:                 0.00 лв. 

         2.  Приема отчета за разходваните средства за командировки в чужбина на Кмета 

на Община Хисаря за периода от 01.04.2021 г. до 30.06.2021 г., както следва: 

 м. Април      ..0.. лв.; 

 м. Май               ..0.. лв. 

 м. Юни      ..0.. лв.; 

 Всичко:                 0.00 лв. 

      МОТИВИ: С оглед упражняването на контрол върху извършените от Кмета 

на общината разходи за командировки за периода от 01.04.2021 г. до 30.06.2021 

г. и в изпълнение на нормативните изисквания, Общински съвет Хисаря намира 

решението за целесъобразно. 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 14 

Присъствали – 14     - „против“ – няма  

Гласували – 14     - „въздържали се“ – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                  /Петко Петров/ 

mailto:contacts@hisarya.bg
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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 

                                                                                                            П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 391 

 

Взето с Протокол № 23 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.07.2021 год. 

 

Относно: точка „Осма“ - Докладна записка относно: Отчет за дейността 

на читалищата в община Хисаря за 2020 г. - докладва: инж. Пенка Ганева - 

Кмет на община Хисаря.    

 

На основание чл. 26а, ал.4 от Закона за народните читалища и чл. 21, ал.1 

т. 24 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1.         Приема oтчетa за дейността на читалищата в Община Хисаря за 2020 

година, както следва: 

 Разход 2020 г. : 

НЧ „Иван Вазов – 1904 г.” – гр. Хисаря 123 070,68 лв. 

НЧ "Антон Билкин - 1929 г." - гр. Хисаря 5 293,59 лв. 

НЧ "Искра - 1938 г." - гр. Хисаря 12 368,60 лв. 

НЧ "Никола Й. Вапцаров - 1927 г." - гр. Хисаря 14 343,31 лв. 

НЧ "Гео Милев - 1907" - с. Старосел 14 180,21 лв. 

НЧ "Ечо Неделев - 1931 г." с. Черничево 6 283,39 лв. 

НЧ "Любен Каравелов - 1910 г." с. Беловица 4 224,39 лв. 

НЧ "Никола Й. Вапцаров - 1928 г." - с. Ново Железаре 8 613,25 лв. 

НЧ "Отец Паисий - 1926 г." - с. Красново 25 567,02 лв. 

НЧ "Светлина - 1938 г." - с. Мало Крушево 6 420,07 лв. 

НЧ "Соколов - 1919 г." - с. Паничери 15 300,36 лв. 

НЧ "Страхил - 1903 г." - с. Кръстевич 7 402,29 лв. 

НЧ "Т.Др. Пашкулов - 1928 г."-с. Ст. Железаре 15 201,43 лв. 

НЧ  „Христо Ботев – 1925 г.” – с. Михилци 7 234,21 лв. 

 

 

МОТИВИ: Във връзка със спазване на Закона за народните читалища и 

осъществяване контрол върху дейността на читалищата на територията на 
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Общината, Общински съвет Хисаря намира, че не са налице нарушения и 

намира решението за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 14 

Присъствали – 14     - „против“ – няма  

Гласували – 14     - „въздържали се“ – няма  

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „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 

              П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

           № 392 

 

Взето с Протокол № 23 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.07.2021 год. 

 

Относно: точка „Девета“ - Докладна записка относно: Информация за 

всички настоящи проекти, проекти в действие, проекти в устойчивост и 

подготовка на бъдещи такива - докладва: инж. Пенка Ганева - Кмет на община 

Хисаря. 

 

     На основание чл.21, ал.2  и чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА  ,Общинския съвет 

Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема информацията за всички настоящи проекти, проекти в действие, 

проекти в устойчивост и подготовка на бъдещи такива. 

        

МОТИВИ: С цел придобиване на реална представа и актуална информация за 

участието на община Хисаря в програми и проекти, тяхното развитие, както и 

намеренията на общинска администрация за кандидатстване по бъдещи 

програми Общински съвет Хисаря единодушно намира информацията за пълна 

и решението за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 14 

Присъствали – 14     - „против“ – няма 

Гласували – 14     - „въздържали се“ – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                    /Петко Петров/  
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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                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

                № 393 

 

      Взето с Протокол № 23 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.07.2021 год. 

 

      Относно: точка „Десета“ - Докладна записка относно: Отчет за дейността на 

Общински съвет Хисаря и неговите комисии за периода от 19.01.2021 г. до 

22.06.2021 г. - докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет 

Хисаря. 

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 вр. чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и   чл. 17, ал. 1, т. 

16 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Хисаря, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, 

Общински съвет  Хисаря 

           Р  Е  Ш  И  : 

 

      Приема Отчета  за дейността на Общински съвет Хисаря и неговите 

комисии в периода от Януари 2021 г. до Юни 2021 г. вкл. 

 

     МОТИВИ: Съобразно чл.27 ал.6 от ЗМСМА, председателят на общински 

съвет внася отчета за дейността на съвета и неговите комисии два пъти 

годишно. Представения отчет е пълен и изчерпателен. Общинският съвет 

единодушно счита решението за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 14 

Присъствали – 14     - „против“ – няма 

Гласували – 14               - „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/  

mailto:contacts@hisarya.bg
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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                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 394 

 

     Взето с Протокол № 23 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.07.2021 год. 

 

     Относно: точка „Единадесета“ - Докладна записка относно: Даване на 

съгласие община Хисаря да кандидатства с проектно предложение за 

безвъзмездна финансова помощ по програма „КУЛТУРНО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“ на ФМ на 

ЕИП 2014-2021 г. BGCULTURE-2.002- ВТОРА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА 

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО 

ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“ - докладва: инж. Пенка Ганева - Кмет на община 

Хисаря. 

 

     На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ,Общински съвет – 

Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

     1. Общински съвет –Хисаря дава съгласие Община Хисаря да кандидатства с 

проектно предложение по процедура BGCULTURE-2.002- ВТОРА ПОКАНА 

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН 

ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“ по програма „КУЛТУРНО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“, 

финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г. 

     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 кандидат-

бенефициент 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, 
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с акцент върху заетостта, социалното включване и предприемачеството в 

областта на културата. Програмата поставя акцент върху подобряване на 

условията и качеството на представяне на богатото културно 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. 

Конкретната процедура акцентира върху подпомагане дейността на 

читалищата. Воден от предходното, както и от изложеното в докладната, 

общинският съвет намира единодушно решението за целесъобразно. 

 

 

Общ брой общински съветници – 17           - „за” – 14 

Присъствали – 14      - „против“ – няма 

Гласували –  14                         - „въздържали се“ – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „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                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

                 №  395 

 

     Взето с Протокол № 23 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.07.2021 год. 

     Относно: точка „Дванадесета“ - Докладна записка относно: Приемане и 

утвърждаване начална тръжна цена за продажба на УПИ  I V- 4052 кв 112 по 

КРП на гр. Хисаря – археологически резерват - 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 и чл.45 ал.5, т.1 от Закона за данък върху 

добавена  стойност, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

      1. Да се извърши  продажба чрез публичен явен търг на: 

       - УПИ IV-4052 от кв. 112 по КРП на гр. Хисаря – арх. резерват , с площ от 

835.00 кв.м.  - частна общинска собственост, съгласно АОС № 78/16.01.2008 г.  

       2. Приема и утвърждава за начална тръжна цена на имота по точка 1, 

пазарната цена, определена с доклада на независим лицензиран оценител, инж. 

З. Д. Р. – 186 960.00 /сто осемдесет и шест хиляди деветстотин и шестдесет/ 

лева с ДДС. 
      3. Възлага на кмета на община Хисаря да организира и проведе публичния 

явен търг и сключи договора за продажба.    

МОТИВИ: Във връзка с проявен интерес за закупуване на имота, 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  - „за” – 14 

Присъствали – 14             - „против“ – няма 

Гласували – 14                      - „въздържали се“ – няма  

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                        /Петко Петров/  
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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                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                 №  396 

 

     Взето с Протокол № 23 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.07.2021 год. 

 

     Относно: точка „Тринадесета“ - 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: УПИ  I- 481, кв. 63 по КРП на с. Красново.- 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; точка 

ІІ.2. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за  

продажба” подточка ІІ.2.4. Продажби на имоти по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, 

включва:  

    - УПИ I - 481, кв.63 по КРП на с. Красново, община Хисаря, област Пловдив, 

одобрен със заповед № РД-06-287/1993 г. с площ от 760 кв.м. 

       2. Дава съгласие да се извърши продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 

на общински недвижим имот представляващ : 

     УПИ I - 481, кв.63 по КРП на с. Красново, община Хисаря, област Пловдив, с 

площ от 760 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 

41/23.04.2002 година, вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив,  на 

собственика на построените в имота сгради, съгласно  н.а. № 176, том І, рег.№ 

2590, дело № 153 от 12.05.2021 година, а именно: М. И. И. с ЕГН хххххххххх. 
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        3. Одобрява пазарната оценка в размер на 4 920.00 /четири хиляди 

деветстотин и двадесет/ лева с ДДС, определена с доклад от месец юни 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 

УПИ I -481, кв.63 по КРП на с. Красново, община Хисаря, област Пловдив, с 

площ от 760 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 

41/23.04.2002 година, вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив. 

       4. Възлага на Кмета на община Хисаря да извърши последващите съгласно 

закона действия. 

 

МОТИВИ: Като взе предвид, че молителят е собственик на построените 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  - „за” – 14 

Присъствали –  14             - „против“ – няма  

Гласували – 14                      - „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                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

                 №  397 

 

     Взето с Протокол № 23 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.07.2021 год. 

 

     Относно: точка „Четиринадесета“ - Докладна записка относно: Приходи от 

извършени продажби, отдаване на концесия и под наем на общински имоти 

през първото полугодие на 2021 година - 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 за сведение предоставения Отчет за 

приходи от извършени продажби, отдаване на концесия и под наем на 

общински имоти през първото полугодие на 2021 година. 

МОТИВИ: Съгласно годишния план за работа на Общински съвет Хисаря, 

кметът на общината внася отчет на приходите от извършените продажби, 

отдаване по наем и концесия на общински имоти, за първото полугодието на 

2021 година. С отчета се информира, проследява и контролира изпълнението на 

Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2021 година, която е приета с решение № 

277/19.01.2021 год. и в последствие допълвана. Представения отчет съответства 

на програмата, цитирана в предходното изречение. Предвид това, общинският 

съвет намира решението за целесъобразно. 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 11 

Присъствали –  14             - „против“ – няма  

Гласували – 14                      - „въздържали се“ – 3 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                                 /Петко Петров/ 
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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                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

                 №  398 

 

     Взето с Протокол № 23 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.07.2021 год. 

 

     Относно: точка „Петнадесета“ - Докладна записка относно: Актуализация 

на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2021 година.- докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет 

на община Хисаря. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.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. точка 

ІІ.2. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за  

продажба“,  подточка ІІ.2.1. Имоти в регулация, включва:  

- ПИ № 497, кв.62 по КРП на с. Беловица, с площ от 330 кв.м.; 

- УПИ III - общ.,  кв. 46 по КРП на с. Красново, с площ от 1140 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  - „за” – 14 

Присъствали –  14             - „против“ – няма  

Гласували – 14                      - „въздържали се“ – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                                 /Петко Петров/ 
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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                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                 №  399 

 

     Взето с Протокол № 23 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.07.2021 год. 

 

     Относно: точка „Шестнадесета“ - Докладна записка относно: 

Актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и 

второстепенните разпоредители към 30.06.2021 г., Информация за 

изпълнението на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския 

съюз към 30.06.2021 г., информация за състоянието на дълга към 30.06.2021 г., 

информация за изпълнението на отчета по кметства и кметски наместничества 

по населени места към 30.06.2021 г. и отчета на инвестиционна програма към 

30.06.2021 г. на община Хисаря - докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на 

община Хисаря. 

 

На основание чл.21, ал.1 т.6 и т.23, ал.2 от ЗМСМА, чл.124 ал.2, чл.125, 

ал.4 и чл. 137, ал.2 от ЗПФ и чл.41, ал.2, чл.42 ал.4 и чл.54, ал.2 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 30.06.2021 г., съгласно Приложения № 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и 11 (колони 1,2,3 и 4); 

2. Приема информация за изпълнението на бюджета на Общината и 

второстепенните разпоредители към 30.06.2021 г., съгласно Приложения № 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и 11– (колони № 5,6,7и 8); 

3. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския 

съюз (СЕС) към 30.06.2021 г., съгласно Приложение № 12; 

4. Приема информация за състоянието на дълга на Общината към 30.06.2021 г., 

съгласно Приложение № 13; 
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5. Приема информация за изпълнението на отчета по кметства и кметски 

наместничества по населени места, съгласно Приложения № 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24; 

6. Приема отчета на инвестиционна програма към 30.06.2021 г. на община 

Хисаря, съгласно Приложение № 25; 

 

МОТИВИ: В резултат на корекциите във взаимоотношенията на Община 

Хисаря с Централния бюджет, получени трансфери и други приходи, подробно 

описани в докладната на вносителя, се налага извършване на промяна по 

бюджета на общината и второстепенните разпоредители към 30.06.2021 год. 

Ето защо, предложенията на вносителя, обективирани в неговата докладна и 

приложенията към нея са основателни. На следващо място, в изпълнение на 

ангажимента на кмета на общината по чл. 137, ал.2 от Закона за публичните 

финанси и чл. 54, ал.2 от Наредба 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, кметът на 

общината е представеният отчет за касово изпълнение на бюджета е съставен 

съобразно българското законодателство и указанията на дирекция „Държавно 

съкровище“ към Министерство на финансите дадени с ДДС № 03/17.06.2021 г. 

за изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото 

изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация към 

30.06.2021г. на бюджетните организации. В представената информация са 

изложени подробни анализи, а представения отчет е изготвен правилно и в 

пълнота. Община Хисаря няма просрочени задължения. Представена е 

информация за състоянието на дълга на общината, както и пълен отчет за 

изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и изпълнението на 

инвестиционната програма. Ето защо, Общински съвет Хисаря единодушно 

намира решението за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 14 

Присъствали –  14             - „против“ – няма  

Гласували – 14                      - „въздържали се“ – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „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                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

                 №  400 

 

     Взето с Протокол № 23 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.07.2021 год. 

     Относно: точка „Седемнадесета“ - Докладна записка относно: Oтпускане на 

средства за участие на детски танцов състав към НЧ „Иван Вазов -1904“, гр. 

Хисаря в международен фестивал на изкуствата „Гуамаджоре 2021“, остров 

Сардиния, Италия - докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал.1 т.8 и ал. 2 и от ЗМСМА и предвид 

гореизложеното, с поименно гласуване  Общински съвет Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

     1. Общински съвет Хисаря дава съгласие да бъдат осигурени средства в 

размер на 15 000 (петнадесет хиляди) лева за организиран транспорт  на детски 

танцов състав към НЧ „Иван Вазов – 1904“, град Хисаря за участие в 

Международен танцов фестивал в Гуавамаджоре 2021, остров Сардиния, 

Италия. 

     2. Средствата в размер на 15 000 (петнадесет хиляди) лева по т. 1 от 

настоящото решение да бъдат разплатени от предвидените в Културния 

календар за 2021 година за мероприятия, които не са проведени и предвидените 

в т. 4 средства от Програмата за развитие на туризма за 2021 година. 

     3. Възлага на кмета на община Хисаря да извърши необходимите действия 

за изпълнение на настоящото решение. 

 

МОТИВИ: Детският танцов състав към НЧ „Иван Вазов – 1904“, град Хисаря е 

отличено със златен медал и номинация «Златен орфей» при участието си на 

Балкански шампионат «Еврофолк – Жива вода 2021». В тази връзка децата от 

ансамбъла са получили награда и право да участват в Международен танцов 

фестивал в Гуавамаджоре 2021, остров Сардиния, Италия. Организаторите на 

фестивала EAFF поемат всички разноски по време на престоя и участието 

детския състав във фестивала, като пътните разходи за сметка на танцовия 

състав. Общинският съвет единодушно счита , че децата трябва да бъдат 

помогнати като се обезпечи финансово тяхното участие в международния 
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фестивал. Танцовият състав е с изградени традиции и постоянни успехи, като 

българският фолклор заслужава да бъде представен от най-достойните и 

успешни деца в тази област. Общинският съвет отчита, че заради пандемията от 

covid – 19 голяма част мероприятията от културния календар не са се 

осъществили, което ще доведе до неусвоени средства, оставащи в излишък. В 

тази връзка, съветът счита за целесъобразно тези средства да бъдат 

оползотворени, като съвета дава съгласие целево да бъдат заплатени разходите 

на Детският танцов състав по пътуването за участие в Международен танцов 

фестивал в Гуавамаджоре 2021, остров Сардиния, Италия. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 12 

Присъствали –  14             - „против“ – 1 

Гласували – 13                      - „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                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                 №  401 

 

     Взето с Протокол № 23 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.07.2021 год. 

 

     Относно: точка „Осемнадесета“ - Докладна записка относно: Заявление с 

вх. № 26-00-716/07.06.2021 г. от „Денив Ленд” ООД, ЕИК: 200635980, 

представлявано от Управителя: К. Ц. Ц., чрез съдружник Д. В. М. с искане за 

поставяне на временно преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – „Детски 

увеселителни съоръжения“ - докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община 

Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 56 от ЗУТ, с поименно 

гласуване Общински съвет Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

     Да одобри схема – предложение за разполагане на временно преместваеми 

обекти – „Детски увеселителни съоръжения“ до детската площадка в парк 

„Момина баня“, УПИ I-Парк и техническа инфраструктура – публично 

общинска собственост, кв. 91 по плана на гр. Хисаря, община Хисаря, област 

Пловдив.   

 

МОТИВИ: На 07.06.2021 год., в администрацията на община Хисаря е 

постъпило Заявление № 26-00-716 от „Денив Ленд” ООД, ЕИК: 200635980, за 

поставяне на временно преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – „Детски 

увеселителни съоръжения“. Преместваемият обект е предвидено да се постави в 

парк „Момина баня“, УПИ I-Парк и техническа инфраструктура – публично 

общинска собственост, кв. 91 по плана на гр. Хисаря, община Хисаря, област 

Пловдив. Във връзка със заявлението и в изпълнение на чл.7 от Наредба за 

разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи 

дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община 

Хисаря, искането е било разгледано от ЕСУТ с председател гл. архитект на 

община Хисаря, който съвет с Решение 60б/10.06.2021 год. се е произнесъл с 

положително становище по отношение схемата за поставяне на преместваем 
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обект. Схемата – предложение не нарушава устройствените показатели, 

установени в ПУП. Ето защо, общинският съвет единодушно приема 

решението за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 14 

Присъствали –  14             - „против“ – няма  

Гласували – 14                      - „въздържали се“ – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „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                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                 №  402 

 

     Взето с Протокол № 23 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.07.2021 год. 

 

     Относно: точка „Деветнадесета“ - Докладна записка относно: Заявление с 

вх. № 26-00-826/28.06.2021 г. от „ДД АЙС КРИЙМ” ООД, ЕИК: 206565065, 

представлявано от Управителя: Д. Е. З. с искане за поставяне на временно 

преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – „Будка за сладолед“ -  докладва: инж. 

Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 56 от ЗУТ, с поименно 

гласуване  Общински съвет Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

Да одобри схема – предложение за разполагане на временно преместваем 

обект – „Будка за сладолед“ върху публично общинска собственост на мястото 

на съществуваща будка за вестници по тротоара на ул. „Генерал Гурко“ срещу 

ресторант „Национал“, кв. 78 по плана на гр. Хисаря, община Хисаря, област 

Пловдив.  

 

МОТИВИ: На 28.06.2021 год., в администрацията на община Хисаря е 

постъпило Заявление № 26-00-826 от „ДД АЙС КРИЙМ” ООД, ЕИК: 

206565065, представлявано от Управителя Д. Е. З. за поставяне на временно 

преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – „Будка за сладолед“. Преместваемият 

обект е предвидено да се постави върху имот публична общинска собственост 

на мястото на съществуваща будка за вестници, по тротоара на ул. „Генерал 

Гурко“ срещу ресторант „Национал“, кв. 78 по плана на гр. Хисаря, община 

Хисаря, област Пловдив. Във връзка със заявлението и в изпълнение на чл.7 от 

Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други 

обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на 

община Хисаря, искането е било разгледано от ЕСУТ с председател гл. 
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архитект на община Хисаря, който съвет с Решение 73/08.07.2021 год. се е 

произнесъл с положително становище по отношение схемата за поставяне на 

преместваем обект. Ето защо, общинският съвет единодушно приема 

решението за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 14 

Присъствали –  14             - „против“ – няма  

Гласували – 14                      - „въздържали се“ – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „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                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                 №  403 

 

     Взето с Протокол № 23 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.07.2021 год. 

 

     Относно: точка „Двадесета“ - Докладна записка относно: Даване на 

съгласие за изменение в кадастрална карта на гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, 

Община Хисаря, Област Пловдив, съгласно изготвен 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 и 

чл. 53а, т. 2 от ЗКИР, с поименно гласуване  Общински съвет Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

     1. Дава съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област Пловдив, 

включващо разделяне на поземлени имоти 77270.3.730, 77270.3.724 и 

77270.184.8, съгласно линии, надписи и зачерквания в червен цвят в 

приложената скица-проект за изменение в кадастралната карта на  гр. Хисаря, 

ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област Пловдив, неразделна част от 

решението. 

     2. Дава съгласие новообразуван поземлен имот ПИ 77270.3.-1 – с НТП „за 

извор за минерална вода“ – площ 760 м2 заедно със съществуващата в него 

сграда с номер 1 да бъдат вписани със собственост Публична държавна 

собственост на основание Заповед № РД-09-299/23.05.2006 г. на МЗ и № РД-

711/28.09.2006 г. на МОСВ за учредяване на санитално-охранителна зона на 

находище „Хисаря“, гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив. 

 

МОТИВИ: С докладната е внесено предложение за даване на съгласие за 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Хисаря, 

ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област Пловдив. Изменението цели отделяне 

на поземлен имот за Санитарно-охранителна зона  пояс I на КЕИ „Банчето“. 

Заедно с това, новообразуван поземлен имот с НТП „за извор за минерална 

вода“, ведно със съществуващата в него сграда следва да бъдат вписани със 

собственост Публична държавна собственост на основание Заповед № РД-09-
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299/23.05.2006 г. на МЗ и № РД-711/28.09.2006 г. на МОСВ за учредяване на 

санитално-охранителна зона на находище „Хисаря“, гр. Хисаря. Общинският 

съвет като взе предвид необходимостта да се обособи Санитарно-охранителна 

зона за водното находище, като взе предвид, че обособяването на такава зона е 

с висок обществен интерес и пряко касае здравето на жителите на общината, 

като взе предвид Заповед № РД-09-299/23.05.2006 г. на МЗ и № РД-

711/28.09.2006 г. на МОСВ за учредяване на санитално-охранителна зона на 

находище „Хисаря“, като взе предвид, че от тази промяна се засягат поземлени 

имоти, собственост на Община Хисаря, и само един ПИ 77270.3.724 – частна 

собственост, като взе предвид, че след промяната имотът частна собственост 

запазва площта си, прие настоящото решение за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 13 

Присъствали –  14             - „против“ – няма  

Гласували – 14                      - „въздържали се“ – 1 

 

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/ 


