
 

 

                      ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

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

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

 
 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ 
КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 19.01.2021 г. ДО 22.06.2021 г. 

 
Приет с Решение № 393, взето с Протокол № 23 на заседание на Общински съвет 

Хисаря, състояло се на 20.07.2021 г. 
 
 

На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.17, ал.1, т.16 от Правилника за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, представям на Вашето внимание отчет за дейността на съвета и 
неговите комисии. Отчетът обхваща периода от 19.01.2021 г. до 22.06.2021 г. и 
съдържа следната информация: 

 

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

 
І. ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

 

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

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ: 
 

 Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и 
конфликт на интереси проведе 8 заседания. 

 
 

№ 
по ред 

заседание 

Дата на 
проведеното 
заседание 

присъствие Отсъстващи членове 

1 19.01.2021 г. 5 - 

2 16.02.2021 г. 5 - 

3 18.03.2021 г. 4 Т. Марковска 

4 07.04.2021 г. 5 - 

5 20.04.2021 г. 5 - 

mailto:contacts@hisarya.bg


6 17.05.2021 г. 5 - 

7 18.05.2021 г. 5 - 

8 22.06.2021 г. 3 
Г. Султанов, 

 Т. Марковска 
 
 
 
 

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

 
 

№ 
по ред 

заседание 

Дата на 
проведеното 
заседание 

присъствие Отсъстващи членове 

1 19.01.2021 г. 5 - 

2 16.02.2021 г. 5 - 

3 20.04.2021 г. 5 - 

4 18.05.2021 г. 5 - 

5 22.06.2021 г. 5 - 
 
 

 Постоянна комисия по образование, култура, вероизповедания, спорт, 
туризъм, здравеопазване,  младежка и социална политика проведе 7 заседания. 

 
№ 

по ред 
заседание 

Дата на 
проведеното 
заседание 

присъствие Отсъстващи членове 

1 19.01.2021 г. 5 - 

2 16.02.2021 г. 5 - 

3 16.04.2021 г. 5  

4 20.04.2021 г. 5 - 

5 17.05.2021 г. 5 - 

6 18.05.2021 г. 5 - 

7 22.06.2021 г. 5 - 

 
 

 Административна комисия проведе 5 заседания. 
 
 

№ 
по ред 

заседание 

Дата на 
проведеното 
заседание 

присъствие Отсъстващи членове 

1 19.01.2021 г. 5 - 

2 16.02.2021 г. 5 - 

3 20.04.2021 г. 5 - 

4 18.05.2021 г. 5 - 

5 22.06.2021 г. 4 Г. Султанов 

 
 

ІІ. ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХИСАРЯ 
 

От м. Януари 2021 година до момента Общински съвет Хисаря проведе 6 
заседания, на които разгледа и обсъди общо 108 материала, разпределени по 
вносители, както следва: 

 
- Кмет на община Хисаря – 89 бр.  
- Заместник-кмет – 1 бр. 
- Председател на Общински съвет Хисаря – 7 бр. 



- Общински съветници – 4 бр. 
- Секретар на община Хисаря – 4 бр. 
- Директор на ОП ОГС – 2 бр. 
- Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ Хисаря – 1 бр. 
 
 

Приети са общо 109 решения, разпределени по заседания, както следва: 
 
 

 № 
по ред заседание 

Дата на проведеното 
заседание 

кворум 

Брой точки, 
включени в 

дневния ред без 
 т. Питания 

Брой взети 
решения 

13-то редовно 19.01.2021 г. 17 20 20 

14-то редовно 16.02.2020 г. 17 23 23 

15–то редовно 20.04.2021 г. 17 35 36 

16 - то редовно 18.05.2021 г. 17 13 13 

5-то извънредно 01.06.2021 г. 17 6 6 

17 – то редовно 22.06.2021 г. 14 11 11 
 

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

 
ІІІ. ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ 

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

следните категории: 
 Приемане на отчети и информации 
 Приемане или актуализиране на нормативни актове 

 Управление и разпореждане с общинския бюджет и финанси 
 Управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост 
 Промяна на устройствения план 
 Кандидатстване по проекти и програми 
 Приемане на програми и планове 

 Актове на Общинския съвет по организационни и структурни въпроси, както и 
актове невключени в предходните групи 
 

 

ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТИ И ИНФОРМАЦИИ 
 
 

Общински съвет Хисаря разгледа и обсъди всички отчети и информации, 
заложени до месец Юни в Годишния план за работата на ОбС през 2021 г.  

 
 

По Протокол № 17/19.01.2021 г. 
       - Решение № 276 - Отчет за работата на Общинската комисия по безопасност на 
движението през 2020 г. 
       - Решение № 278 - Общински съвет Хисаря прие за сведение предоставения 
отчет за изпълнение на Годишната програма на Община Хисаря за управление и 
разпореждане с общинската собственост за 2020 година - приходи от извършени 
продажби, общински концесии и наеми на общински имоти. 
      - Решение № 281 - Информация за данъчната събираемост през 2020г. 



      - Решение № 283 - Отчет на събраните приходи от такса "Битови отпадъци" и 
отчет на извършените разходи за дейност 623  "Чистота" за 2020 г. и Информация за 
изпълнение на план-сметката по чл.66 от ЗМДТ. 
     - Решение № 285 - Отчет за изпълнение  на инвестиционната програма на 
Община Хисаря за второ полугодие на 2020 г. - докладва: инж. Пенка Ганева – кмет 
на  Община Хисаря. 
      - Решение № 284 -  Отчет за разходваните средства за командировки на  Кмета 
на Община Хисаря за четвъртото тримесечие на 2020 г. (от 01.10.2020 г. до 
31.12.2020г.) 
      -  Решение № 292 - Отчет за дейността на Общински съвет Хисаря и неговите 
комисии за периода от 21.07.2020 г. до 15.12.2020 г. 
 
По Протокол № 18/16.02.2021 г. 

- Решение № 295 - Отчет за работата на комисията по предотвратяване на 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2020г. 

- Решение № 296 - Отчет на събраните приходи и извършените разходи за 
развитието на туризма на територията на община Хисаря за 2020 г. 

- Решение № 298 - Отчет за работата на кметовете и кметските наместници на 
населените места в Общината за 2020 г. и информация за състоянието и проблемите 
по населени места и приетите мерки за решаването им. 

- Решение № 301 - Информация относно Общински гори–състояние, 
стопанисване, опазване и експлоатация.  

- Решение № 311 – Информация за състояние на общинската собственост. 
Списък на обектите общинска собственост – публична и частна в Общината. 
Дружества и консорциуми с общинско участие. 

 
По Протокол № 19/20.04.2021 г. 

- Решение № 323 - Състояние на микроязовирите общинска собственост по 
отношение на тяхната безопасност при обилни валежи. 

- Решение № 324 - Информация за състоянието на материалната база на 
читалищата на територията на община Хисаря и Информация за състоянието на 
библиотечния фонд към библиотеките. 

- Решение № 332 – Отчет за разходваните средства за командировки на Кмета 
на община Хисаря за първото тримесечие на 2021 г. ( от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 
г.) 

- Решение № 346 - Информация за състоянието, дейност и мерки на РС ПБЗН – 
гр. Хисаря във връзка с предстоящия летен пожароопасен период – 2021 г. 

- Решение № 347 - Дейността на РУ на МВР Хисар за 2020 година по 
предотвратяване и разкриване на престъпления на територията на община Хисаря. 
По Протокол № 20/18.05.2021 г. 

- Решение № 364 -  Информация за предоставяне на услугата „Доставка на 
храна“. 

 
По Протокол № 22/22.06.2021 г. 

- Решение № 375 - Информация за постъпилите жалби и сигнали в Общината и 
работата по тяхното решаване.  

- Решение № 377 - Информация за готовността на община Хисаря за летния 
сезон. 

- Решение № 378 – Информация за за сградния фонд на читалищата в община 
Хисаря. 
 
 
 



ПРИЕМАНЕ ИЛИ АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 
 

По Протокол № 17/19.01.2021 г. 
- Решение № 293 - Общински съвет не приема Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на 
територията на община Хисаря, приета с Решение № 573/20.01.2011г. изменена и 
допълнена с Решение № 17/13.12.2011г., Решение № 434/17.12.2013г.,Решение № 
629/23.12.2014г., Решение № 175/13.09.2016 г., Решение № 688/28.12.2018 г., 
Решение № 689/28.12.2018г., Решение № 709/29.01.2019 г. и Решение № 21 от 
23.12.2019г., съгласно Приложение №1. 
 
По Протокол № 18/16.02.2021 г. 

- Решение № 313 по Протокол № 18/16.02.2021 г. - Приемане на Наредба за 
изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на община Хисаря приета с Решение № 
574/20.01.2011 г. и последно изм. и доп. с Решение № 257/15.12.2020 г. 
 
По Протокол № 19/20.04.2021 г. 

- Решение № 350 – Общински съвет Хисаря приема Правилник за изменение и 
допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - 
Хисаря, неговите комисии, взаимодействието му с общинска администрация. 

- Решение № 351 - Наредба за изменение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Хисаря. 

 
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

 
За разглеждане от Общински съвет са постъпили материала, свързани с 
управлението и разпореждането с общинския бюджет, включително заложените в 
Годишния план за работа на ОбС Хисаря през 2021 година отчети и информации. 
Водещите приети решения в това направление са: 
 
 
По Протокол № 18/16.02.2021 г. 
- Решение № 297 - Актуализирано разпределение на промените по бюджета на 

Община Хисаря и второстепенните разпоредители към 31.12.2020 г. 
- Решение № 299 - Временен безлихвен заем от бюджета за разплащания  по 

проекти, финансирани със средства от Европейския съюз. 
- Решение № 300 - Определяне на основни месечни работни заплати на кметовете 

на населените места от община Хисаря, считано от  01.01.2021г. 
- Решение № 307 - Отпускане на еднократни парични помощи на социално слаби 

граждани от бюджета на община Хисаря. 
- Решение № 308 - Приемане на бюджета на Община Хисаря за 2021 г. 
 
По Протокол № 19/20.04.2021 г. 
- Решение № 319 - Определяне на основна месечна работна заплата на кмет на 

община Хисаря, считано от 01.01.2021г. по предложение  на кмета на община Хисаря 
инж. П.Ганева. 
- Решение № 320 - Тригодишна бюджетна прогноза за периода 2022 - 2024 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. 
- Решение № 325 - Отпускане на еднократни парични помощи на социално слаби 

граждани от бюджета на община Хисаря. 



- Решение № 328 - Оценка за наличие на условията по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ към 
31.12.2020 г. и чл. 93, ал. 1 от ЗДБРБ за 2021 г. за критерии за определяне на 
общини с финансови затруднения при изпълнение на проекти, финансирани със 
средства от ЕС. 
- Решение № 335 - Издаване на Запис на заповед от Община Хисаря в полза на ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане за 
изпълнение на дейности  по мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 
стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от Сдружение „МИГ Хисаря“. 
- Решение № 336 - Информация за разходваните средства по снегопочистване и 

зимно поддържане на общинската пътна мрежа и улиците на населените места през 
зимен сезон 2020 – 2021 г. 
- Решение № 337 - Отчет за събираемост на наемите и вземанията през 2020 г. 
- Решение № 338 - Поемане на нов дългосрочен дълг. 
- Решение № 339 - Закупуване на автомобил за нуждите на Домашен социален 

патронаж за предоставяне на услугата „Доставка на храна“. 
- Решение № 340 - Отписване на вземания и задължения на Община Хисаря от/към 

трети лица. 
- Решение № 341 - Актуализирано разпределение на промените по бюджета на 

Община Хисаря и второстепенните разпоредители към 31.03.2021 г. 
- Решение № 343 - Удължаване на срока на предоставения безлихвен заем до 

15.05.2021 г. 
- Решение № 344 - Актуализация на списъка с пътуващи служители. 
- Решение № 352 - Отпускане на еднократно финансово стимулиране на деца и 

младежи с изявени дарби от Община Хисаря. 
 
По Протокол № 20/18.05.2021 г. 
- Решение № 361 - Отпускане на еднократни парични помощи на социално слаби 

граждани от бюджета на община Хисаря. 
- Решение № 363 - Отпускане на еднократно финансово стимулиране на деца и 
младежи с изявени дарби от Община Хисаря. 
- Решение № 365 - Удължаване на срока на предоставения безлихвен заем до 
30.09.2021 г. 
 
  По протокол № 21/01.06.2021 г. 
- Решение № 368 - Актуализация на списъка с пътуващи служители. 

 
  По Протокол № 22/22.06.2021 г. 
-   Решение № 373 - Оборудване на стаи за работа с деца по метода: Монтесори. 
-   Решение № 374 - Разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60 и 
чл. 64 от ЗУО за периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. 
-   Решение № 380 - Актуализация на Бюджет 2021 г., Инвестиционната програма 
2021 г., Ремонтна програма 2021 г. и Разчета на сметките за СЕС за 2021 г. на 
община Хисаря. 
-   Решение № 381 - Реализация на проект „Ремонт на зала, гримьорна и сцена в 
сградата на НЧ „Тодор Д. Пашкулов – 1928“, с. Старо Железаре. 
-   Решение № 382 - Актуализация на списъка с пътуващи служители. 
 

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
 

Във връзка с придобиването, управлението и разпореждането с общинската 
собственост, Общински съвет Хисаря разгледа и обсъди общо 22 материала. 
В това направление от м. Януари 2021 г. до края на  м. Юни 2021 г., Общински съвет 
Хисаря прие следните решения: 



 
По Протокол № 17/19.01.2021 г. 

- Решение № 282 - Приемане и утвърждаване на: Списъци на имотите с нтп- 
пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване, наемна цена за декар на 
пасища, мери и ливади за стопанската 2021/2022 година, Годишен план за паша, 
правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на община 
Хисаря. 

- Решение № 286 - Приемане и утвърждаване начална тръжна цена за 
продажба на  УПИ XIII, - общ. УПИ XV – общ., УПИ XI – общ., УПИ XIV – общ. кв. 97 с. 
Паничери, общ. Хисаря, обл. Пловдив, КП одобрен със Заповед: № 2866 и № 
2867/1940 г., РП одобрен със Заповед: № 2866 и № 2867/1940 г. и Решение на ОбС 
гр. Хисаря № 189 от 08.09.2020 г. 

 
По Протокол № 18/16.02.2021 г. 

- Решение № 304 - Приемане и утвърждаване на начална тръжна цена за 
продажба на 14 броя земеделски имоти в землището на Община Хисаря.  

- Решение № 309 – Общински съвет Хисаря не прие да се разработи проект на 
План за действие за общинските концесии за периода 2021 – 2024 година и не даде 
съгласие за включване на обект - публична общинска собственост баня, хотел и парк 
в Красновски бани в План за действие за общинските концесии за периода 2021– 
2024 година.” 

- Решение № 315 - Даване на съгласие за сключване на предварителен договор 
по смисъла на чл. 15, ал. 3 от Закон за устройство на територията. 

- Решение № 316 - Отправено от „ХИСАР МИЛЕНИУМ“ ЕООД, ЕИК: 115566813, с. 
Старо Железаре, ул. „21-ва“ №2 б, искане за сключване на Анекс с новия собственик 
на дружеството към Договор за общинска концесия от 20.02.2001г. за предоставяне 
на концесия като особено право на ползване върху минерална вода от сондаж №2 и 
сондаж №4 от находище “Старо Железаре“, с. Старо Железаре, Община Хисар, 
Пловдивска област, обекти – публична общинска собственост. 

 
По Протокол № 19/20.04.2021 г. 

- Решение № 321 - Изпълнение ползването на дървесина от горски територии, 
собственост на  Община Хисаря за редовни сечи за Лесфонд 2021г., по реда и 
условията на чл.5 от „Наредба №8  от 05.08.2011г. за сечите в горите”. 

- Решение № 322 - Приемане на Решение за обявяване за частна общинска 
собственост Поземлен имот с идентификатор 77270.65.912, находящ се в област 
Пловдив, община Хисаря, гр. Хисаря, местност: „Сивия геран – 03“, с площ 1778 кв. 
м. 

- Решение № 330 и № 331 - Актуализация на Годишната програма на община 
Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2021 г. 

- Решение № 333 - Сключване на договор за наем с „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД,  
ЕИК 206149191 по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 
инфраструктура /ЗЕСМФИ/. 

- Решение № 334 - Приемане и утвърждаване  начална тръжна цена за 
продажба на: ПИ 3120, квартал 25  по КРП  на град  Хисаря, квартал Миромир, с 
площ от 196 кв.м. и  застроената в него едноетажна паянтова сграда със ЗП от 32 
кв.м. 

- Решение № 349 - Приемане и утвърждаване  начална тръжна цена за 
продажба на: Поземлен имот с идентификатор 77270.184.45, гр. Хисаря, общ 
.Хисаря, обл. Пловдив, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-783/01.11.2019 г. на 
ИД на АГКК, местност Банчето - 04, площ 1010 кв.м., нтп – за друг вид застрояване и 
застроената в него сграда с идентификатор 77270.184.45.1, застроена площ 164 
кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда за битови услуги. 



- Решение № 353 - Учредяване право на водопрекарване за обект: „МИНЕРАЛЕН 
ВОДОПРОВОД ОТ ВОДОЕМ V=100 м3 С ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ПРИ СОНДАЖ 5 ОТ 
НАХОДИЩЕ „ХИСАРЯ”, ДО УПИ I-667, КВ.4 ПО ПЛАНА НА ГР. ХИСАРЯ” , във връзка с  
искане входящ  № 26-00-315 от 07.04.2021г.  от  управителя на   ”СЕНИД” ООД, ЕИК 
130419394.  

 
 

По Протокол № 20/18.05.2021 г. 
   -   Решение № 356 - 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.  
   -    Решение № 357 - 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, НТП- Нива, 
площ 8973 кв.м.  
   -    Решение № 358 - 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.   
   - Решение № 360 - 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. 
 
По Протокол № 21/01.06.2021 г. 
- Решение № 369 - 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. 
- Решение № 370 - Приемане и утвърждаване начална тръжна цена за 

продажба на: ПИ с идентификатор 77270.3.908, област Пловдив, община Хисаря, гр. 
Хисаря. 
 
По Протокол № 22/22.06.2021 г. 

- Решение № 376 - Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за 
управление и разпореждане с общинската собственост за 2021 година и даване на 
съгласие за продажба на ПИ с идентификатор 77270.65.912, област Пловдив, община 
Хисаря, гр. Хисаря, местност СИВИЯ ГЕРАН – 03. 

- Решение № 383 - Изпълнение ползването на дървесина от горски територии, 
собственост на  Община Хисаря за редовни сечи за Лесфонд 2021 г., по реда и 
условията на чл. 5 от „Наредба № 8  от 05.08.2011 г. за сечите в горите”  и добив на 
дърва за огрев от общински горски фонд за снабдяване на местното население с 
дърва за огрев  от горски територии, собственост на  Община Хисаря за отоплителен 
сезон 2021-2022 година. 
 
 
 

 



ПРОМЯНА НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПЛАН 
 

През отчетния период в това направление Общински съвет Хисаря прие 8 решения, а 
именно: 
 
По Протокол № 17/19.01.2021 г. 

- Решение № 288 - Заявление вх. № 26-00-923/10.12.2020 г. от „БЕРЖЕ ТРАКИЯ“ 
ЕООД, ЕИК 115281935 за одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабел 
ниско напрежение и довеждащ водопровод за водоснабдяване на дестилерия за 
етерично маслени култури в УПИ 299009 за производствена и складова дейност 
(дестилерия за етеричномаслени култури) и обществено обслужващи дейности, м. 
„Кошовица“, по КККР на землище на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, 
от ПИ 69016.299.755, през ПИ 69016.299.10 до ПИ 69016.299.11, м. „Кошовица“, по 
КККР на землище на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив. 

- Решение № 289 - Заявление вх. № 26-00-924/10.12.2020 г. от „БЕРЖЕ ТРАКИЯ“ 
ЕООД, ЕИК 115281935 за одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабел 
ниско напрежение от ПИ 69016.299.11 до помпена станция в ПИ 69016.299.10 и 
довеждащ водопровод от помпена станция в ПИ 69016.299.10 до ПИ 69016.299.11, за 
захранване на дестилерия за етерично маслени култури в УПИ 299009 за 
производствена и складова дейност (дестилерия за етеричномаслени култури) и 
обществено обслужващи дейности, м. „Кошовица“, по КККР на землище на с. 
Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив. 

- Решение № 294 - Заявление вх. № 26-00-39/18.01.2021 г. от „Сенид” ЕООД за 
одобряване на план-схема на трасе за обект: „Минерален водопровод от водоем 
V=100 м3 с помпена станция при сондаж № 5 от находище „Хисаря” до УПИ I-667, 
кв. 4 по плана на гр. Хисаря. 

 
По Протокол № 19/20.04.2021 г. 

- Решение № 318 - Даване на съгласие за изменение в кадастрална карта на 
с.Старо Железаре, ЕКАТТЕ 68967, община Хисаря, област Пловдив, по молба на 
Пламен Рангелов Челибашки,  съгласно изготвена  скица – проект за изменение.   

- Решение № 326 – Общински съвет Хисаря реши да не дава съгласие за 
изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ I-1426, жилищно застрояване и 
УПИ II-300, кв. 49 по кадастралния план на кв. Момина Баня, гр. Хисаря, Община 
Хисаря, Област Пловдив, с който се предлага включване като придаващи се по 
регулация части от улично пространство към УПИ I-1426, жилищно застрояване, УПИ 
II-1427 и УПИ III-1428. 

- Решение № 327 - Заявление вх. № 26-00-172/05.03.2021 г. от Георги Фабиянов 
Камбурски в качеството му на пълномощник на „АСПИ БИЛДИНГ“ ЕООД с управител 
Петър Спасов Илиев, с пълномощно рег. № 409/11.02.2021 г., за разрешаване за 
изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-ДСО Минстрой София (ПИ 1151), кв. 90 по плана 
на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив. 
 
По Протокол № 21/01.06.2021 г. 

- Решение № 371 - Заявление вх. № 94-00-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 . 

- Решение № 372 - Заявление вх. № 94-00-О-4/11.05.2021 г. от Оксана Юриевна 
Ганчева, Николай Станчев Ганчев, Дела Николова Лингова, Станка Георгиева 
Денкова и Николай Макавеев Денков чрез общия им пълномощник Георги Фабиянов 



Камбурски с пълномощно с рег. № 1720/19.08.2020 г. от Дела Лингова, рег. № 
1720/19.08.2020 г. от Николай Денков, № 1922/28.10.2020 г. от Оксана и Николай 
Ганчеви, и от Елена Иванова Шарова, 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. 
 

 
 

КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ 
 

Със свое Решение № 345 по Протокол № 19/20.04.2021 г. Общински съвет Хисаря 
дава съгласие за подаване на проектно предложение по процедура BG05M9OP001-
6.002 “Патронажна грижа +“ на Оперативна програма Развитие на човешките 
ресурси 2014-2020.  
Със свое Решение № 366 по Протокол № 20/18.05.2021 г. 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. 
 

 
 

ПРИЕМАНЕ НА  ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ 
 
Със свое Решение № 277 по Протокол № 17/19.01.2021 г. Общински съвет Хисаря 
прие Годишна програма на община Хисаря за управление и разпореждане с 
общинската собственост за 2021 г. 
Със свое Решение № 302 по Протокол № 18/16.02.2021 г. Общински съвет Хисаря 
прие отчета за изпълнението на Спортен календар на община Хисаря за 2020 год. и 
Спортен календар на община Хисаря за 2021 година и приема сумата от 18 400 лв. за 
неговото изпълнение. 
Със свое Решение № 303 по протокол № 18/16.02.2021 г. Общински съвет Хисаря 
прие отчета за изпълнението на Календар на културните събития на Община Хисаря 
за 2020 г. и Календар на културните събития на Община Хисаря за 2021г. и сумата от 
81 740 лв. за неговото изпълнение. 
Със свое Решение № 306 по Протокол № 18/16.02.2021 г. Общински съвет Хисаря 
прие Програма за развитие на туризма на територията на Община Хисаря за 2021 г. 
Със свое Решение № 329 по Протокол № 19/20.04.2021 г. Общински съвет Хисаря 
прие Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 
територията на община Хисаря и План за действие за периода 2021 г. – 2027 г. 
Със свое Решение № 355 по протокол № 20/18.05.2021 г. Общински съвет Хисаря 
прие Общинска програма за Закрила на детето за 2021 г. 
 
 
 
 
 
 



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

 
- Със свое решение № 275 по Протокол № 17/19.01.2021 г. – Общински съвет 

Хисаря дава съгласие за създаване на социална услуга "Асистентска подкрепа", като 
държавно делегирана дейност, считано от 01.01.2021 г. 

- Със свое Решение № 280 по Протокол № 17/19.01.2021 г. Общински съвет гр. 
Хисаря приема численост на персонала за Домашен социален патронаж – 4 щатни 
бройки, считано от 01.01.2021г. 

- Със свое Решение № 287 по Протокол № 17/19.01.2021 г. – Общински съвет 
Хисаря гласуването по внесена от инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 
докладна записка за Промяна в структурата и числеността  на общинска 
администрация Хисаря за следващо заседание. 

- Със свое Решение № 290 по Протокол № 17/19.01.2021 г. Общински съвет 
Хисаря реши да бъде издадено разрешително за водоползване от повърхностен 
воден обект,за свободно отглеждане на риба, в язовир „До гробището“ село 
Кръстевич, община Хисаря, на името на ЕТ „Гаро - 61 – Наско Димитров“, село 
Кръстевич, общ. Хисаря, обл. Пловдив, ул. „26-та” № 1, ЕИК 203808238“ за срок от 7 
години. 

- Със свое Решение № 291 по Протокол № 17/19.01.2021 г. Общински съвет 
Хисаря реши Да бъде удължено разрешителното за водовземане от повърхностен 
воден обект, за промишлено водоснабдяване на бетонов възел, от язовир Момина 
баня (имот № 000105) в землището на град Хисаря, община Хисаря, на името на 
„ЕКОМИКС ООД“ село Житница,  община  Калояново, област Пловдив, ул. 11-та” № 
1, ЕИК 115918047 за срок от 10 години. 

- Със свое Решение № 305 по Протокол № 18/16.02.2021 г. Общински съвет 
Хисаря прие промяна в числеността на Общинска администрация Хисаря. 

- Със свое Решение № 310 по Протокол № 18/16.02.2021 г. Общински съвет 
Хисаря определи представител на община Хисаря в извънредно общо събрание на 
акционерите на „УМБАЛ – Пловдив“ АД, насроченото за 02/03/2021 г. и 
упълномощаване относно начина на гласуване на проекторешенията, включени в 
дневния ред. 

- Със свое Решение № 312 по Протокол № 18/16.02.2021 г. Общински съвет 
Хисаря отмени Решение № 279, взето с Протокол № 17 от 19.01.2021 год. от 
заседание на Общински съвет - Хисаря, проведено на 19.01.2021 год. 

- Със свое Решение № 314 по Протокол № 18/16.02.2021 г. Общински съвет 
Хисаря създава Съвет по въпросите за социалните услуги  в община Хисаря. 

- Със свое Решение № 317 по Протокол № 18/16.02.2021 г. Общински съвет 
прие да се създаде одитен комитет в Община Хисаря. 

- Със свое Решение № 342 по Протокол № 19/20.04.2021 г. Общински съвет 
отложи докладна записка относно: Платени разходи през 2011 г. от набирателната 
сметка на Общината до представяне на окончателен доклад от Министерство на 
финансите. 

- Със свое Решение № 348 по Протокол № 19/20.04.2021 г. Общински съвет 
Хисаря реши да се проведе конкурсна процедура за номиниране на управител  на 
„Медицински център І - Хисар“ ЕООД, ЕИК 115515046, на когото да бъде възложено 
управлението за срок от три години. 

- Със свое Решение № 354 по Протокол № 20/18.05.2021 г. Общински съвет 
Хисаря реши 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. 



- Със свое Решение № 359 по Протокол № 20/18.05.2021 г. Общински съвет 
Хисаря определи 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. 

- Със свое Решение № 367 по Протокол № 21/01.06.2021 г. Общински съвет 
Хисаря отмена Решение № 362, взето с Протокол № 20 от 18.05.2021 год. от 
заседание на Общински съвет - Хисаря, проведено на 18.05.2021год. 

- Със свое Решение № 379 по Протокол № 22/22.06.2021 г. Общински съвет 
Хисаря определи реда за предоставяне на патронажна грижа, като услуга от общ 
икономически интерес (УОИИ) от Община Хисаря по Проект № BG05M9OP001-6.002-
0145 „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. 

 
 
   

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

ИНЖ. НАЙДЕН ПАВЛОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС ХИСАРЯ 

 
 


