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

Препис!
Р Е Ш Е НИЕ
№ 404
Взето с Протокол № 24 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 07.09.2021 год.
Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно: Отчет на бюджета
на Община Хисаря за 2020 г., отчет на сметките за средства от ЕС за 2020 г., отчет
на инвестиционната програма на общината за 2020 г. и годишен отчет за
състоянието на дълга на общината за 2020 г.- докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет
на община Хисаря
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, т.23 и т.24 във връзка с чл.27, ал.4
и ал.5 от ЗМСМА; чл. 9 от ЗОД; чл.140 от ЗПФ, указанията дадени с ФО1/18.01.2021 г., Наредбата на Общинския съвет и чл.14, ал.6 от Правилника за
организацията, устройството и дейността на Общинско предприятие „Общинско
горско стопанство –Хисаря”, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1.Приема одитирания Отчет на бюджета на Община Хисаря към 31.12.2020 г.,
съгласно приложения № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13;
2. Приема годишния отчет за състоянието на дълга на Община Хисаря към
31.12.2020 г. съгласно Приложение № 16 „Приложение № 15 към ФО- 1/18.01.2021
г.” и Приложения № 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23; и Дълга на лицата по чл.8а от
ЗОД съгласно буква «В» и «Г» от Приложение № 15 към ФО-1/18.01.2021 г.
3. Приема Отчет на приходите и разходите на ОП „Общинско горско
стопанство –Хисаря“ за 2020 г., съгласно Приложение № 24;
4. Приема Отчет на приходите и разходите на ОП „ЧОСР – Хисаря“ за 2020
г.,съгласно Приложение № 25;
МОТИВИ: Настоящото решение е в изпълнение разпоредбите на Закона за
публичните финанси, уреждащ процедурата по приемане на отчета за изпълнение
на общинския бюджет и участието на местната общност в този процес относно
контрола върху публичните финанси, трансферирането на средства в общинския

бюджет и в изпълнение на законовите разпоредби по изпълнението на бюджета и с
цел прилагане на ефективна финансова дисциплина, Общинския съвет-Хисаря
намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

- „за” – 16
- „против“ – няма
- „въздържали се“ – няма

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 405
Взето с Протокол № 24 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 07.09.2021 год.
Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно: Служебна преписка
на ОБЩИНА ХИСАРЯ за одобряване на ПУП-Парцеларен план за трасе на
подземен кабел 20 kV за външно електрозахранване на помпена станция към
тръбен кладенец, разположен в ПИ 40333.126.488 по КККР, Област Пловдив,
Община Хисаря, с. Кръстевич, Общинска публична собственост, вид територия
Горска, НТП Дере, целият с площ 20527 м2, (стар номер 001488) - докладва:
инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,
с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Одобрява ПУП-Парцеларен план за трасе на подземен кабел 20 kV за
външно електрозахранване на помпена станция към тръбен кладенец, за обект
„Допълнително водоснабдяване на с. Кръстевич, Община Хисаря от нов
сондажен кладенец“, разположен в ПИ 40333.126.488 (нов проектен номер
40333.126.491 – за СОЗ пояс І) по КККР, Област Пловдив, Община Хисаря, с.
Кръстевич, Общинска публична собственост, вид територия Горска, НТП Дере,
като трасето на подземния кабел 20 kV започва от съществуващ ЖР стълб 20
kV, тип КМ951 с нов ВКП, преминава през ПИ 40333.96.12 – ведомствен път,
пресича ПИ 40333.228.73 – водно течение, пресича 40333.228.120 – напоителен
канал, минава през ПИ 40333.228.39 – ведомствен път и се включва в ПИ
40333.126.488 (нов проектен номер 40333.126.491 – за СОЗ пояс І), всички
имоти общинска собственост, по линии и надписи в черен цвят за трасето и
пунктири в червен цвят за сервитута в приложения проект.
МОТИВИ: Настоящото решение е постановено по служебна преписка.
Фундамент на служебната инициатива на общинска администрация е
сериозния недостиг на питейна вода за нуждите на жителите на с. Кръстевич.

Безспорно изграждането на помпена станция към тръбен кладенец, за обект
„Допълнително водоснабдяване на с. Кръстевич, Община Хисаря от нов
сондажен кладенец“ е проект с висока обществено значение, тъй като именно
с допълнителното водоснабдяване се цели преодоляването на дефицита на
питейна вода и избягване на режим на питейната вода, което е недопустимо за
едно общество, съществуващо в условията на 21 век. За изграждането на
помпена станция е необходимо и адекватно захранване. Ето защо е
целесъобразно да бъде одобрен ПУП-Парцеларен план за трасе на подземен
кабел 20 kV за външно електрозахранване на помпена станция към тръбен
кладенец, за обект „Допълнително водоснабдяване на с. Кръстевич, Община
Хисаря от нов сондажен кладенец“. Разбира се, това решение не е самоцел, а
етап от административно производство със сложен фактически състав.
Общинският съвет като взе предвид предходно свое Решение №117, взето с
Протокол 9 от 23.04.2020 год., като взе предвид, че ПУП-Парцеларен план и
План – схема е разгледана от ЕСУТ при Община Хисаря и е приет с Решение
№ 104, Протокол № 25/26.08.2021 г., като взе предвид, че засегнатите имоти са
общинска собственост, прие единодушно настоящото решение за
целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

- „за” – 16
- „против“ –няма
- „въздържали се“ – няма

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 406
Взето с Протокол № 24 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 07.09.2021 год.
Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно: Служебна преписка
на ОБЩИНА ХИСАРЯ за одобряване на ПУП-Парцеларен план и План – схема
за питейно водоснабдяване на с. Кръстевич от тръбен кладенец, разположен в
ПИ 40333.126.488 по КККР, Област Пловдив, Община Хисаря, с. Кръстевич,
Общинска публична собственост, вид територия Горска, НТП Дере, целият с
площ 20527 м2, (стар номер 001488) докладва: инж. Пенка Ганева- Кмет на
община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, с
поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Одобрява ПУП-Парцеларен план и План – схема на напорен довеждащ
водопровод за питейно водоснабдяване на с. Кръстевич от тръбен кладенец за
обект „Допълнително водоснабдяване на с. Кръстевич, Община Хисаря от нов
сондажен кладенец“, разположен в ПИ 40333.126.488 по КККР, Област
Пловдив, Община Хисаря, с. Кръстевич, Общинска публична собственост, вид
територия Горска, НТП Дере, като трасето на напорния довеждащ водопровод
започва от ПИ 40333.126.488 (нов проектен номер 40333.126.491 – за СОЗ пояс
І), преминава през ПИ 40333.228.39 – ведомствен път, пресича ПИ
40333.226.328 – ведомствен път, пресича ПИ 40333.228.73 – водно течение,
пресича 40333.228.120 – напоителен канал, общинска собственост, преминава
през ПИ 40333.96.12 – ведомствен път, всички имоти общинска собственост, в
регулационните граници на с. Кръстевич минава по улици с о.т. 126-53; 53-5251; 51-19-17-2, пресича път ІІІ-606, минава по улици с о.т. 3а-3-29-38-85-85а-8382а-82-81-80-79-78-75-76, преминава през ПИ 40333.114.49 – нива, ПИ
40333.114.187 – ведомствено път, ПИ 40333.109.145 – пасище, ПИ
40333.113.402 – ведомствен път, ПИ 40333.113.14 – нива, всички имоти
общинска собственост, и се включва в ПИ 40333.113.23 с НТП За

водностопанско,
хидромелиоративно
съоръжение,
частна
държавна
собственост, по линии и надписи в син цвят за трасето и пунктири в червен
цвят за сервитута в приложения проект.
МОТИВИ: Настоящото решение е постановено по служебна преписка.
Фундамент на служебната инициатива на общинска администрация е сериозния
недостиг на питейна вода за нуждите на жителите на с. Кръстевич. Безспорно
изграждането на помпена станция към тръбен кладенец, за обект
„Допълнително водоснабдяване на с. Кръстевич, Община Хисаря от нов
сондажен кладенец“ е проект с висока обществено значение, тъй като именно с
допълнителното водоснабдяване се цели преодоляването на дефицита на
питейна вода и избягване на режим на питейната вода, което е недопустимо за
едно общество, съществуващо в условията на 21 век. Но изграждането на
тръбен кладенец е само един елемент от решението на проблема с недостига на
питейна вода. Необходимо за правилното функциониране на тръбния кладенец
и наличието на довеждащ водопровод за питейно водоснабдяване на с.
Кръстевич от самия тръбен кладенец. Ето защо е целесъобразно да бъде
одобрен ПУП-Парцеларен план и План – схема на напорен довеждащ
водопровод за питейно водоснабдяване на с. Кръстевич от тръбен кладенец за
обект „Допълнително водоснабдяване на с. Кръстевич, Община Хисаря от нов
сондажен кладенец“, разположен в ПИ 40333.126.488 по КККР, Област
Пловдив, Община Хисаря, с. Кръстевич, Общинска публична собственост, вид
територия Горска, НТП Дере, с трасе подробно описано в докладната и
предложеното с нея проекторешение. Разбира се, това решение не е самоцел, а
етап от административно производство със сложен фактически състав.
Общинският съвет като взе предвид предходно свое Решение №117, взето с
Протокол 9 от 23.04.2020 год., като взе предвид, че ПУП-Парцеларен план и
План – схема е разгледана от ЕСУТ при Община Хисаря и е приет с Решение №
103, Протокол № 25/26.08.2021 г., прие единодушно настоящото решение за
целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

- „за” – 16
- „против“ – няма
- „въздържали се“ – няма

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 407
Взето с Протокол № 24 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 07.09.2021 год.
Относно: точка „Четвърта“ - Докладна записка относно: Заявление вх. №
26-00-815/24.06.2021 г. от „БЕРЖЕ ТРАКИЯ“ ЕООД, ЕИК 115281935 за
одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на уличена канализация за
обект „Дестилерия за етерично маслени култури“ в УПИ 299009 за
производствена и складова дейност до повърхностни води – река „Кошовица“,
ПИ с идентификатор 69016.106.612 по КККР на с. Старосел, община Хисаря,
област Пловдив, съобщен в Държавен вестник без възражения- докладва: инж.
Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,
с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Одобрява ПУП-Парцеларен план за трасе на канал HDPE Ф500 за
канализация смесен поток пречистени битово-фекални отпадъчни води след
локална пречиствателна станция за отпадъчни води и дъждовни води от откритите
площи след каломаслоуловител за обект „Дестилерия за етерично маслени
култури“ в УПИ 299009 за производствена и складова дейност (ПИ 69016.299.11)
до повърхностни води – река „Кошовица“, ПИ с идентификатор 69016.106.612, по
КККР на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, преминаваща през ПИ
69016.1.771 – местен път, ПИ 69016.1.112 – селскостопански път, 69016.299.554 –
гори и храсти в земеделски земи, 69016.106.614 – гори и храсти в земеделски земи
до 69016.106.612 – водно течение, река, публична общинска собственост, по
линии и надписи в кафяв цвят за трасето и пунктир и щрих в сив цвят за сервитута
в приложения проект.

МОТИВИ: Във връзка с инвестиционни намерения, с Решение
821/29.08.2019 год., взето с Протокол №84 от заседание на 29.08.2019 год.,
общинският съвет е дал съгласие на заявителя „БЕРЖЕ ТРАКИЯ“ ЕООД, ЕИК
115281935 за преминаване на трасе на уличен канал за обект „Дестилерия за
етерично-маслени култури и обществено обслужване” в ПИ 299009, през
общински полски път с № 001112 и през имот 000614 – храсти, стопанисвано от
Община Хисаря, местност м. „Кошовица”, землище с. Старосел, ЕКТТЕ 69016,
Община Хисаря, Област Пловдив. Със същото решение е одобрено и заданието
по чл. 125 от ЗУТ за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за
трасе на уличен канал за обекта, както и е разрешено изготвянето на ПУП. На
24.06.2021 год. в администрацията на община Хисаря е постъпило заявление с
вх.№ 26-00-815 от молителя „БЕРЖЕ ТРАКИЯ“ ЕООД, ЕИК 115281935, с
който се иска одобряване на вече изработения ПУП. ПУП - ът е съобщен в ДВ
бр. 61/23.07.2021 г., стр.110, като в законовия срок няма постъпи.и възражения
или оспорвания. Преписката е разгледана от ЕСУТ, която се е произнесла с
положително становище. Воден от горното, общинският съвет единодушно
намира, че са налице предпоставките, за да бъде одобрен ПУП - Парцеларен
план за трасе на канал HDPE Ф500 за канализация смесен поток пречистени
битово - фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция за
отпадъчни води и дъждовни води от откритите площи след каломаслоуловител
за цитирания в докладната обект, предвид което намира решението за
целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

- „за” – 16
- „против“ – няма
- „въздържали се“ – няма

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 408
Взето с Протокол № 24 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 07.09.2021 год.
Относно: точка „Пета“ - Докладна записка относно: Обезпечаване на
авансово плащане от Община Хисаря като партньор по сключени договори по
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, Процедура
BG05M2OP001-3.015 МИГ Хисаря – Образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства в община Хисаря - докладва: инж. Пенка
Ганева- Кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т.10 и ал. 2 от ЗМСМА и съгласно Условията
за изпълнение по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО
РАЗВИТИЕ, Процедура BG05M2OP001-3.015 МИГ Хисаря – Образователна
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Хисаря,
с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1.
Дава съгласие на кмета на община Хисаря да подпише Запис на
заповед по договор № BG05M2OP001-3.015-0009-С01 по проект „С обич и
любов за децата ни“ с бенефициент ДГ „МЕЧО ПУХ“ за сумата от 13 464,80 лв.
(тринадесет хиляди четиристотин шестдесет и четири лева и 0,80 ст.);
2.
Дава съгласие на кмета на община Хисаря да подпише Запис на
заповед по договор № BG05M2OP001-3.015-0004-С01 по проект „Светът е
детска усмивка и радост“ с бенефициент ДГ „ДЪГА“ за сумата от 13 551,60 лв.
(тринадесет хиляди петстотин петдесет и един лева и 0,60 ст.);
3.
Дава съгласие на кмета на община Хисаря да подпише Запис на
заповед по договор № BG05M2OP001-3.015-0003-С01 по проект „Светът е попрекрасен, защото има детски песни и смях“ с бенефициент ДГ „ПИНОКИО“ за

сумата от 13 241,60 лв. (тринадесет хиляди двеста четиридесет и един лева и
0,60 ст.);
4.
Дава съгласие на кмета на община Хисаря да подпише Запис на
заповед по договор № BG05M2OP001-3.015-0002-С01 по проект „Децата правят
света красив с песни и танци“ с бенефициент ДГ „СЛЪНЦЕ“ за сумата от 13
793,60 лв. (тринадесет хиляди седемстотин деветдесет и три лева и 0,60 ст.);
МОТИВИ: Цитираните в решението договори са сключени по процедура за
безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M2OP001-3.015 МИГ
Хисаря - Образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства в община Хисаря. По всички договори община Хисаря е партньор
на детските градини. За получаване на авансово плащане по договорите за
безвъзмездна финансова помощ, е необходимо детските градини да предоставят
обезпечение. Предвид обстоятелството, че детските градини не са
второстепенни разпоредители с бюджет и нямат възможност да получат
авансово плащане в размер на 20% от договорения размер на ДБФП без да
представят обезпечение, като взе предвид, че община Хисаря е партньор по
ДБФП, като взе предвид необходимостта за получаване на авансово плащане по
договорите за безвъзмездна финансова помощ, общинският съвет намери
решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 15

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,
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Препис!
Р Е Ш Е НИЕ
№ 409
Взето с Протокол № 24 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 07.09.2021 год.
Относно: точка „Шеста“ - Докладна записка относно: Приемане на
училищната мрежа и утвърждаване на паралелките под норматив и
маломерните паралелки в училищата в Община Хисаря за учебната 2021/2022
година - докладва: инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и на основание чл. 57а, ал.
1, чл. 58, ал. 2, както и чл.68 от Наредбата за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование, с поименно
гласуване Общински съвет Хисаря:
Р Е Ш И :
1.Приема предложената училищна мрежа за учебната 2021/2022
година:
Детска градина „Мечо Пух”гр. Хисаря
1 яслена група, деца родени през 2019 г. – 18 деца.
5 групи – 105 деца:
І-ва група, деца родени през 2018 г. – 23;
ІІ-ра група, деца родени през 2017 г. – 18;
ІІI-та група, деца родени през 2016 г. – 22;
ІV -та А група, деца родени през 2015 и 2016 г.- 20;
ІV-та група, деца родени през 2015 г. – 22.
Детска градина „Пинокио” гр. Хисаря
2 групи – 37 деца
І-ва смесена група, деца родени през 2015, 2016 и 2017 г. – 19;
ІІ-ра смесена група, деца родени през 2018, 2019 г. – 18.

Детска градина „Дъга” гр. Хисаря
2 групи – 28 деца:
І-ва смесена група, деца родени през 2015, 2017 г. – 16;
ІІ-ра смесена група, деца родени през 2016, 2018 и 2019 – 12.
Детска градина „Слънце” с. Паничери
1 смесена група – 23 деца.
Детска градина „Чайка” с. Старосел
1смесена група - 22 деца
СУ „Христо Смирненски” гр. Хисаря
Училището е средищно за кв. Миромир, с. Черничево, с. Старо
Железаре, с. Ново Железаре, с. Калояново, с. Дуванлий с. Житница, с.
Паничери, с. Старосел, с. Красново, с. Михилци, с. Ръжево Конаре, с. Дълго
поле, с. Долна махала.
Училището е иновативно, на основание на РМС № 472 от 9 юли 2018
година за приемане на Списък на иновативните училища в Република България.
І – VІІ клас
Клас
Іа
Іб
ІI а
ІI б
ІІI а
ІІI б
ІV
Vа
Vб
VІ а
VІ б
VІІ

Брой паралелки
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Общ брой ученици
11
11
11
11
13
15
18
16
16
17
21
21

Общ брой паралелки – 12
Общ брой ученици – 181
Средна пълняемост на паралелка – 15
Целодневна организация на учебния процес – 5 групи:
І група: І клас;
ІІ група: ІІ клас;
ІІІ група: ІІІ клас;
ІV група: ІІІ и ІV клас;
V група: V и VІ клас;
VІ група: VІ и VІІ клас.

Клас
Брой паралелки
Общ брой ученици
VІІІ а
1
26
VІІІ б
1
17
През новата 2021/2022 учебна година учениците от 8-ми клас ще се
обучават в една паралелка по специалност „Организация на туризма и
свободното време”, професия „Организатор на туристическата агентска
дейност”, от професионално направление „Пътувания, туризъм и свободно
време”. Към момента всички места в паралелката са заети и една паралелка с
професия „Готвач” – специалност „Производство на кулинарни изделия и
напитки”.
Общ брой паралелки – 2;
Общ брой ученици – 43;
Средна пълняемост на паралелка – 21,5.
ІХ – ХІІ клас
Клас
Брой паралелки
Общ брой ученици
ІХ а
1
25
ІХ б
1
19
Ха
1
25
Хб
1
26
ХІ а
1
16
ХІ б
1
15
ХІІ а
1
18
ХІІ б
1
14
Паралелките ІХ – ХІІ клас са професионални. В ІХклас учениците се
обучават в една паралелка по специалност „Организация на туризма и
свободното време”, професия „Организатор на туристическата агентска
дейност”, от професионално направление „Пътувания, туризъм и свободно
време”. Към момента всички места в паралелката са заети и една паралелка с
професия „Готвач” – специалност „Производство на кулинарни изделия и
напитки”. От Х до ХІІ клас учениците се обучават в една паралелка с професия
„Хотелиер” – специалност „Организация и управление на хотел” и една
паралелка с професия „Готвач” – специалност „Производство на кулинарни
изделия и напитки”.
Общ брой паралелки – 8
Общ брой ученици – 158
Средна пълняемост на паралелка – 20.
В самостоятелна форма на обучение – 14 ученици.
В индивидуална форма на обучение – 1 ученик със СОП
Общ брой ученици в СУ „Христо Смирненски” – 382
Ученици до 16 годишна възраст, пътуващи с безплатен транспорт:
- от с. Старосел – 31,
- от с. Паничери - 11,
- от с. Красново – 1,
- от с. Калояново – 6,

-

-

от с. Старо Железаре – 10,
от с. Ново Железаре – 2,
от с. Житница – 10,
от с. Дуванлий – 2,
от с. Дълго поле – 2,
от с. Ръжево Конаре – 5,
от с. Черничево – 2,
от с. Михилци – 4,
от с. Долна Махала – 5,
от кв. Миромир – 25.
Общ брой пътуващи ученици: 104.
Ученици над 16 годишна възраст, пътуващи с безплатен транспорт:
от с. Старосел – 2,
от с. Паничери - 4,
от с. Красново – 3,
от с. Калояново – 3,
от с. Старо Железаре – 2,
от с. Житница – 5,
от с. Дуванлий – 2,
от с. Дълго поле – 1,
от с. Ръжево Конаре – 4,
от с. Черничево – 2,
от с. Долна Махала – 1
от кв. Миромир – 3.
Общ брой пътуващи ученици: 32.

ОУ „Климент Охридски”, кв. Веригово
Училището е средищно за кв. Веригово, с. Черничево, с. Паничери и кв.
Миромир, с. Старо Железаре.
Клас
Брой паралелки
Общ брой ученици
І
1
16
ІI
1
15
ІІІ
1
13
ІV
1
12
Vа
1
15
Vб
1
15
VІ
1
18
VІІ а
1
16
VІІ б
1
15
Общ брой паралелки – 9
Общ брой ученици – 135
Средна пълняемост на паралелка – 15.
Целодневна организация на учебния процес – 4 групи:
І група: І и ІІ клас;
ІІ група: ІІI и ІV клас;

-

ІІІ група: V, VІ, VII клас;
Пътуващи ученици:
от с. Черничево – 8,
от с. Паничери – 8;
от с. Старо Железаре – 1;
от кв. Миромир – 6;
Общ брой пътуващи ученици - 23.

ОУ „Васил Левски” гр. Хисаря , кв. Момина баня
Училището е средищно за кв. Момина баня и с. Михилци, с. Песнопой и
кв. Миромир.

-

Клас
Брой паралелки
Брой ученици
І
1
8
ІІ
1
9
ІІІ
1
12
ІV
1
18
V
1
15
VІ
1
11
VІІ
1
17
Общ брой паралелки – 7
Общ брой ученици – 90
Средна пълняемост на паралелка - 13
Целодневна организация на учебния процес – 2 групи:
І група: І и ІІІ клас;
ІІ група: ІІ и ІVклас;
Пътуващи ученици:
от с. Михилци - 10;
от с. Песнопой – 3;
от кв. Миромир – 2;
от с. Паничери – 1.
Общ брой пътуващи ученици -15.

ОУ „Христо Ботев” с. Паничери
Училището е средищно за с. Паничери с.Дуванлий, с. Старо Железаре, с.
Старосел, с. Мътеница.
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
І
1
3
ІІ
1
8
ІІІ
1
12
ІV
1
4
V
1
17
VІ
1
5
VІІ
1
5
Общ брой паралелки – 7

-

Общ брой ученици – 54
Средна пълняемост на паралелка – 8
Целодневна организация на учебния процес – 3 групи:
І група: І и ІІ клас;
ІІ група: ІІI и ІV клас;
ІІІ група: V, VІ, VII клас;
В самостоятелна форма на обучение – 3 ученици.
Пътуващи ученици:
от с. Старосел – с. Паничери – 22 ученици;
от с. Старо Железаре – с. Паничери – 7 ученици;
от с. Дуванлий – с. Паничери – 1 ученик;
от с. Мътеница – с. Паничери – 1 ученик;
от с. Калояново – с. Паничери – 5 ученици.
Общ брой пътуващи ученици - 36.

ОбУ „Христо Ботев” с. Красново
Училището е защитено и средищно за с. Красново, с. Беловица, с. Мало
Крушево, с. Кръстевич, с . Старосел
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
ЦПГ към ОбУ
1
14
„Христо Ботев”
І
1
8
ІІ
1
11
ІІІ
1
11
ІV
1
9
V
1
13
VІ
1
5
VІІ
1
9
Първи гимназиален етап: „Работник в заведение за хранене и
развлечения”, специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в
заведенията за хранене и развлечения”
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
VІІІ
1
9
IX
1
11
X
1
9
Общ брой паралелки – 10
Общ брой ученици – 95
Средна пълняемост на паралелка начален и прогимназиален етап – 9
Целодневна организация на учебния процес – 2 групи:
І група: І – ІV клас;
ІІ група: V – VІІ клас ;
Пътуващи ученици:
- от с. Кръстевич – 28 ученици и 4 деца от ЦПГ;
- от с. Беловица – 5 ученици и 1 дете от ЦПГ;

-

от с. Мало Крушево – 3 ученици;
от с. Старосел – 4 ученици от гимназиален етап;
от с. Паничери – 1 ученици от гимназиален етап;
от с. Царимир - 1 ученик от гимназиален етап;
от с. Старо Железаре – 2 ученици от гимназиален етап;
от гр. Хисаря – 1 ученик от гимназиален етап.
Общ брой пътуващи ученици – 48 ученици и 4 деца от ЦПГ.

2 . Утвърждава целодневна подготвителна група към ОбУ „Христо
Ботев” с. Красново:
 ЦПГ – 14 деца.
3. Утвърждава паралелките под норматив и маломерни паралелки в
училищата:
 СУ „Христо Смирненски” гр. Хисаря -14 паралелки:

 I а клас – 11 ученици;
 I б клас – 11 ученици;
 II а клас – 11 ученици;
 II б клас – 11 ученици;
 III а клас – 13 ученици;
 III б клас – 15 ученици;
 V а клас - 16 ученици;
 V б клас - 16 ученици;
 VI а клас – 17 ученици;
 VIII б клас – 17 ученици;
 X б клас – 17 ученици;
 XІ а клас – 16 ученици;
 XІ б клас – 15 ученици;
 XІI б клас – 14 ученици.
 ОУ „ Климент Охридски” гр. Хисаря – 7 паралелки:
 IІ клас – 15 ученици;
 IІI клас – 13 ученици;
 IV клас – 12 ученици;
 V а клас – 15 ученици;
 V б клас – 15 ученици;
 VIІ а клас – 16 ученици;
 VIІ б клас – 15 ученици.
 ОУ „Васил Левски” гр. Хисаря – 6 паралелки:
 I клас – 8 ученици;
 ІІ клас – 9 ученици;
 ІІI клас – 12 ученици;

 V клас – 15 ученици;
 VІ клас – 11 ученици;
 VІІ клас – 17 ученици;
 ОУ „Христо Ботев” с. Паничери – 7 паралелки:
 І клас – 3 ученици;
 ІІ клас – 8 ученици;
 ІІІ клас – 12 ученици;
 ІV клас – 4 ученици;
 V клас – 17 ученици;
 VІ клас – 5 ученици;
 VІІ клас – 5 ученици;
 Обединено училище „Христо Ботев” с. Красново – 10 паралелки :
 І клас – 8 ученици;
 II клас – 11 ученици;
 ІІІ клас – 11 ученици;
 ІV клас – 9 ученици;
 V клас – 13 ученици;
 VІ клас – 5 ученици;
 VІІ клас – 9 ученици;
 VІІІ клас – 9 ученици;
 IX клас –11 ученици;
 X клас – 9 ученици.
4. Дава съгласие за дофинансиране на основание чл. 68, ал. 5 от
Наредба
за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование за
СУ „ Христо
Смирненсики” гр. Хисаря, ОУ „ Климент Охридски” гр. Хисаря, ОУ
„Васил Левски” гр. Хисаря.
5. Дава съгласие за дофинансиране на Обединено училище
„Христо Ботев” с. Красново, по реда на чл. 68, ал. 1, т. 1 чл. 68, ал. 4 , т. 2,
т. 3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, в размер на 36243 лева за
учебната 2021/22 година.
6. Дава съгласие за дофинансиране на ОУ „Христо Ботев” с .
Паничери, по реда на основание чл. 68, ал. 4 , т. 2 от Наредба за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, в размер на 25900 лева за учебната 2021/22
година.
МОТИВИ: По демографски причини от няколко години училищата в
общината започват да функционират маломерни и слети паралелки, като поголяма част от учениците са от социално по-слаби семейства и с
дофинансирането на тези маломерни паралелки се гарантира правото на достъп

на учениците до образование, поради което Общинския съвет Хисаря намира
настоящото решение за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 15

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

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 410
Взето с Протокол № 24 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 07.09.2021 год.
Относно: точка „Седма“ - Докладна записка относно: Приемане на План
за действие на Община Хисаря в изпълнение на Областната стратегия за
приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021 –
2023 - докладва: инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1, т.12, и ал.2 от ЗМСМА ,Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
I.
Приема План за действие на Община Хисаря в изпълнение на
Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски
произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна
на ромите ситуация 2021 – 2023.
МОТИВИ: Относно необходимостта от определяне на задачите и насочване
на усилията на местната власт и местната общност към разрешаване на
нарастващите потребности на маргинализираните групи в общината,
подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи,
нуждаещи се от социална подкрепа, Общински съвет Хисаря намира решението
за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 15

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

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 411
Взето с Протокол № 24 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 07.09.2021 год.
Относно: точка „Осма“ - Докладна записка относно: Предоставяне под
наем на 12 броя общински поземлени имоти в землището на село Михилци. докладва: инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3 от Закона за
общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи, 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 II, точка
II.1 Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем, подточка II.1.2 Земеделски земи, включва:
№
1.

Землище
Село Михилци

Имот №
48564.13.2

НТП
нива

Площ/дка.
37.071

2. Възлага на кмета на община Хисаря да организира и проведе публично
оповестени явни търгове по реда на глава VІ от Наредбата по чл. 8 ал. 2 от ЗОС на
Общински съвет Хисаря за отдаване под наем за срок от 10 години, при начална
тръжна цена, представляваща годишната пазарната наемна стойност, определена с
доклада на независим лицензиран оценител – инж. Г. Н. К, за имотите изброени в
таблицата по-долу.
Идентификатор Площ/ дка
на ПИ
48564.158.2
4.399
48564.158.25
13.428
48564.158.26
6.766
48564.143.10
6.312

НТП

местност

нива
нива
нива
нива

Дивовец
Дивовец
Дивовец
Чафутица

Категория
на земята
VIII
VIII
VIII
X

Годишен
наем в лв.
66,00
202,00
102,00
95,00

48564.143.12
48564.198.4
48564.162.16
48564.163.2
48564.163.4
48564.163.5
48564.11.2
48564.13.2

10.724
12.216
14.865
6.732
5.692
3.981
18.804
37.071

нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива

Чафутица
Ваклиновец
Кочи камък
Спасева черква
Спасева черква
Спасева черква
Средока
Преките ниви

X
X
X
VIII
VIII
VIII
VI
VI

161,00
184,00
223,00
101,00
86,00
60,00
283,00
557,00

3. Договорите за наем за имотите по чл. 19 от ЗСПЗЗ да се сключат с условие
при предявени и доказани реституционни претенции с влязло в сила съдебно
решение и решение на Общинска служба по земеделие – Хисаря, по отношение на
имот от договора, действието на договора за имота се прекратява, без право на
обезщетение от страна на наемателя.
МОТИВИ: С цел осигуряване на приходи за общинския бюджет за
обезпечаване финансирането на част от общинските дейности и предвид
обстоятелството, че за имотите няма предявени реституционни претенции,
Общински съвет-Хисаря намира настоящото решение за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

- „за” – 16
- „против“ – няма
- „въздържали се“ – няма

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 412
Взето с Протокол № 24 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 07.09.2021 год.
Относно: точка „Девета“ - Докладна записка относно: Предоставяне под
наем на общински поземлен имот 48564.170.128, в землището на село
Михилци, за създаване и отглеждане на маслодайна роза - докладва: инж.
Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, от Закона за
общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи, с поименно гласуване Общинския съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Да се проведе публично оповестен явен търг по реда на глава VІ от
Наредбата по чл. 8 ал. 2 от ЗОС на Общински съвет Хисаря, за отдаване под
наем за срок от 10 години, на: общински поземлен имот с идентификатор
48564.170.128, област Пловдив, община Хисаря, село Михилци, нтп – нива,
категория 8, площ 5733 кв.м., стар номер 170128, АОС № 703/06.03.2014г..
2. Имотът по т. 1 да се предостави под наем за създаване на етерично маслени насаждения – маслодайна роза.
3. Търгът по точка 1 да се проведе при начална тръжна цена от
287.00 /двеста осемдесет и седем/ лева без ДДС лева годишно, представляваща
годишната пазарната наемна стойност, определена с доклада на независим
лицензиран оценител – инж. Г. Н. К.
4. Договорът за наем да се сключи с условие при предявени и доказани
реституционни претенции с влязло в сила съдебно решение и решение на
Общинска служба по земеделие –Хисаря, по отношение на имота от договора,
действието на договора за имота се прекратява, без право на обезщетение от
страна на наемателя.
МОТИВИ: Описаният в докладната имот е включен в Годишната програма на
община Хисаря за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021
год. Във връзка с проявения интерес от страна на инвеститор, както и с цел

осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване финансирането
на част от общинските дейности и предвид обстоятелството, че за имота няма
предявени реституционни претенции, както и че на 30.09.2021 год. по
отношение недвижимия имот изтича срока на наемния договор, Общински
съвет-Хисаря намира настоящото решение за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

- „за” – 16
- „против“ – няма
- „въздържали се“ – няма

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 413
Взето с Протокол № 24 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 07.09.2021 год.
Относно: точка „Десета“ - Докладна записка относно: Информация за
състоянието на околната среда около града и населените места на територията
на община Хисаря - докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал.1, т.23 вр. ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет
Хисаря
Р Е Ш И :
Приема Информация за състоянието на околната среда около града и
населените места на територията на община Хисаря.
МОТИВИ: За добиване реална представа за състоянието на околната среда
около града и населените места на територията на Община Хисаря, Общински
съвет-Хисаря, намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 15

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

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 414
Взето с Протокол № 24 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 07.09.2021 год.
Относно: точка „Единадесета“ - Докладна записка относно: Актуализация
на Бюджет 2021 година, Инвестиционна програма 2021 година, Ремонтна
програма 2021 година- докладва: инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1 т.6, ал.2 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 и 3 от ЗПФ и чл.41,
ал.2 от Наредбата на Общинския съвет, с поименно гласуване Общински съвет
– Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема актуализация по плана на бюджета на Община Хисаря и
второстепенните разпоредители за 2021 г., съгласно Приложения № 1,2,3 и 4;
2. Приема актуализация на Инвестиционна програма на общината за 2021 г.,
съгласно Приложение № 5
3. Приема актуализация на Ремонтната програма на общината за 2021 г.,
съгласно Приложение №6
4. Актуализира Приложение № 22 към Решение № 308/16,02,2021 г.,
съгласно Приложение № 7.
МОТИВИ: С оглед извършен анализ върху изпълнението на приетия от
общински съвет бюджет на Община Хисаря за 2021 год., както и осъществяване
на контрола върху осигуряването и финансирането на публични блага и услуги
и върху преразпределението и трансферирането на средства в общинския
бюджет, се налага да се извършат компенсирани промени, подробно описани в
докладната записка на кмета на общината, които промени са в частта за
делегираните от държавата дейности между утвърдените показатели за
разходите в рамките на една дейност и от една дейност в друга, при условие, че

не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и в частта
на местните дейности между утвърдените разходи в рамките на една бюджетна
дейност и от една дейност в друга при спазване на законовите разпоредби по
изпълнението на бюджета и неговото отчитане. В текста към докладната и
нейните приложения са изложени кратки аргументи за предложените промени,
които общинския съвет намира за основателни. В докладната записка са
изложени и аргументи, които обосновават и предложените от кмета промени в
Инвестиционната програма и Ремонтната програма на общината за 2021 год.
Воден от предходното, общинският съвет намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

- „за” – 16
- „против“ – няма
- „въздържали се“ – няма

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 415
Взето с Протокол № 24 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 07.09.2021 год.
Относно: точка „Дванадесета“ - Докладна записка относно: Заявление вх. №
94-00-С-302/11.08.2021 г. от С. Г. Д., чрез пълномощник Г. Х. Р., с пълномощно
с рег. № 2226, от 08.04.2021 г. за одобряване на комплексен проект за
инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за трасе на уличен
водопровод Ø90 от съществуващ водопровод РЕ-HD Ø125 до ПИ 68967.37.3
складова база за съхранение, заготовка и пакетиране на собствена земеделска
продукция – ябълки, 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. 129, ал. 1 от ЗУТ, с
поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Одобрява ПУП – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод Ø90 от
съществуващ водопровод РЕ-HD Ø125, преминаващ през ПИ 68967.53.247 и
ПИ 68967.37.85 – общински пътища, публична общинска собственост до ПИ
68967.37.3 складова база за съхранение, заготовка и пакетиране на собствена
земеделска продукция – ябълки, по КККР землище с. Старо Железаре, м.
„ВЛАЧИЩЕТО“, Община Хисаря, Област Пловдив, съгласно линии и надписи
в зелен цвят за трасето на уличния водопровод, пунктири в черен цвят и щрихи
в сиво за сервитутите на приложения проект.
МОТИВИ: С Решение № 385, взето с Протокол № 23 от 20.07.2021 г. на
Общински съвет Хисаря, съветът е дал 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, като е одобрил 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“ и е
разрешил на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ проучване и проектиране на
цитирания ПУП. В последствие, кметът на Община Хисаря е издал и Заповед №
РД-05-673/06.08.2021 г. за КПИИ (комплексен проект за инвестиционна
инициатива), който включва изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе на
уличен водопровод Ø90 от съществуващ водопровод РЕ-HD Ø125, преминаващ
през ПИ 68967.53.247 и ПИ 68967.37.85 - общински пътища, публична
общинска собственост до ПИ 68967.37.3 складова база за съхранение, заготовка
и пакетиране на собствена земеделска продукция – ябълки, по КККР землище с.
Старо Железаре, м. „ВЛАЧИЩЕТО“, Община Хисаря, Област Пловдив.. На
11.08.2021 год. с вх. № 94-00-С-302/11.08.2021 г., е постъпило заявление от С.
Г. Д., с което заявителят моли одобряване на цитирания ПУП. На 19.08.2021
заявлението, ведно с цялата преписка е била разгледана от ЕСУТ, който е дал
положително становище. Воден от предходниото, общинският съвет намира
решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

- „за” – 16
- „против“ – няма
- „въздържали се“ – няма

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 416
Взето с Протокол № 24 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 07.09.2021 год.
Относно: точка „Тринадесета“ - Докладна записка относно: Вземане на
решение от собственика на капитала на „Медицински център – I Хисаря“
ЕООД. ЕИН: 115515046 за предоставяне под наем на помещение на наемателя
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, с адрес: гр. София, ул.
„Кричим“
№1.
БУЛСТАТ:
121858220,
чрез
РАЙОННА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Христо
Чернопеев“ №14 - докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря.
На основание чл. 147, ал. 2 от ТЗ във вр. с чл. 105, ал. 2 от ЗЛЗ,чл. 10 ал.
1, т. 18 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване
правата на собственост на община Хисаря върху общинската част от капитала
на търговските дружества, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Общински съвет – Хисаря, в качеството си на едноличен собственик на
капитала в „Медицински център I - Хисар“ ЕООД, ЕИН 115515046
1.
Дава съгласие да бъде сключен договор за наем между „Медицински
център I - Хисар“ ЕООД, ЕИН 115515046 като Наемодател и НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, с адрес: гр. София, ул. “Кричим” №1,
БУЛСТАТ: 121858220, чрез РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, с
адрес: гр. Пловдив, ул. “Христо Чернопеев ” № 14 като Наемател за наем на
офис №8 /19,98 кв.м./ и офис №9 /20,98 кв.м./, с обща площ от 40,96 кв.,
находящи се на втори етаж в сградата на „Медицински център I – Хисар“
ЕООД с наемна цена в размер на 1,00 лв. на квадратен метър и общи части в
размер на 54,97 кв. м. с наемна цена в размер на 0,40 лв. за срок от 3 години.

2.
Условията по наемното договорно правоотношения се определят
съобразно представения с докладната проект на Договор за наем, който
едноличен собственик на капитала Общински съвет – Хисаря одобрява.
МОТИВИ: Общински съвет Хисаря взема настоящото решение в качеството си
на Едноличен собственик на капитала на „Медицински център I - Хисар“
ЕООД, ЕИН 115515046. Решението касае ръководна преценка по отношение
целесъобразното управление на активите на търговското дружество.
Общинският съвет като взе предвид, че наемателят НЗОК предоставя услуги,
която нямат търговски характер, а по-скоро са със силно изразен социален
характер и са в помощ на жителите на община Хисаря, като взе предвид, че е
налице необходимост от задоволяване на здравните потребности на жителите
на територията на община Хисаря, намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

- „за” – 16
- „против“ – няма
- „въздържали се“ – няма

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 417
Взето с Протокол № 24 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 07.09.2021 год.
Относно: точка „Четиринадесета“ - Докладна записка относно: Определяне
на цена за един храноден за потребител в детска градина, потребител в яслена
група в детска градина, потребител в детска млечна кухня и правоимащ
персонал - докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал.1 т.23 вр. ал. 2 от ЗМСМА, с поименно гласуване
Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Цена за един храноден в детските градини на територията на община Хисаря да
бъде, както следва:
 Детска градина
- 5,30 лв.
 Яслена група в детска градина – 4,20 лв.
 Детска млечна кухня
– 4,00 лв.
 Правоимащ персонал
– 2,50 лв.
МОТИВИ: Настоящото решение няма за цел промяна в бюджета на община
Хисаря или пък косвена или пряка промяна на таксите, дължими от
потребителите за предоставените услуги в детските градини на територията на
община Хисаря, доколкото стойността на един храноден е функция от крайната
стойност, ползвана като фундамент при изчисляването на размера на
потребителните таксите за посещение на детските градини на територията на
община Хисаря. Общинският съвет взе предвид изложения с докладната
проблем по ежедневното изхранване на децата в детските градини.
Ноторноизвестно обстоятелство е, че цените на основни ресурси като
електроенергия и труд са се покачили. Предходното е довело и до нов финансов
анализ на цената на храноден, чийто резултат е и предмет на настоящото
решение. С фиксираните цени на храноден в настоящото решение, се определя

една предварителна база, която общинска администрация ще ползва като
отправна точка при бъдещата подготовка на докладна, с която да бъдат
представени условията и параметрите за нова обществена поръчка за доставка
на храна в детските градини, доколкото с настоящата докладна са изложени
обстоятелства за прекратен договор със същия предмет. Воден от предходното,
общински съвет намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

- „за” – 13
- „против“ – няма
- „въздържали се“ – 3

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 418
Взето с Протокол № 24 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 07.09.2021 год.
Относно: точка „Петнадесета“ - Докладна записка относно: Приемане на
План за интегрирано развитие на община Хисаря 2021-2027 г. - докладва: инж.
Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и на основание чл. 23, т. 1, чл.
24, т. 1 от закона за регионалното развитие и чл. 21, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за регионално развитие, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема План за интегрирано развитие на община Хисаря за
периода 2021-2027 г.
2.
Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите
действия в изпълнение на нормативните изисквания на чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от
Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
МОТИВИ: В своята същност Планът за интегрирано развитие на Община
Хисаря (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и е
важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем)
години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на
Общината. Той осигурява пространствена, времева и фактическа координация и
интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на
дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и
екологичното състояние на територията на Община Хисаря. ПИРО е със
средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със
следващия програмен период на ЕС – до края на 2027 година. Основната цел на
ПИРО Хисаря е да предложи обща рамка и последователност от конкретни
действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в
конкретна програма за действие. Водещ принцип при разработването на Плана
е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции,
икономически и социални партньори, както и с физически лица и

представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на
Общината. С оглед това е проведено и публичното обсъждане на ПИРО, което
изпълва ангажимента по чл.20 ал.1 от ППЗРР. Наред с това, за всеки общински
съвет е налице законово задължение да приеме ПИРО на основание чл.13 ал.4
от Закона за регионалното развитие. Воден от предходното, общинският съвет
намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 15

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

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 419
Взето с Протокол № 24 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 07.09.2021 год.
Относно: точка „Шестнадесета“ - Докладна записка относно: Приемане на
Общински план за защита при бедствия - докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет
на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 9, ал. 11 от ЗЗБ,
Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема Плана за защита при бедствия на община Хисаря.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от
ЗМСМА, в изпълнение на задължението на общинския съвет по чл.9 ал.11 от
Закон за защита при бедствия разпоредбите на Закона за защита при бедствия.
Планът е съгласуван от органа по чл.64а ал.1 от ЗЗБ, предвид, което Общински
съвет Хисаря намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

- „за” – 16
- „против“ – няма
- „въздържали се“ – няма

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 420
Взето с Протокол № 24 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 07.09.2021 год.
Относно: точка „Седемнадесета“ - Докладна записка относно: частична
отмяна на Решение № 396, взето с Протокол № 23 от 20.07.2021 год. от
заседание на Общински съвет - Хисаря, проведено на 20.07.2021год.- докладва:
инж. Найден Палов – Председател на Общински съвет Хисаря.
Предвид изложените аргументи от областния управител на област
Пловдив в писмо с изх.№ АК 01-147#41 от 29.07.2021 год., на основание чл. 45,
ал. 9 от ЗМСМА, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Отменя Решение № 396, взето с Протокол № 23/20.07.2021 год. от
заседание на Общински съвет – Хисаря, проведено на 20.07.2021 г., в частта му
по т. 2, т. 3 и т. 4.
МОТИВИ: Като взе предвид изложените от аргументи от областния управител
на област Пловдив в писмо с изх.№ АК 01-147#41 от 29.07.2021 год., общински
съвет намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

- „за” – 16
- „против“ – няма
- „въздържали се“ – няма

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 421
Взето с Протокол № 24 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 07.09.2021 год.
Относно: точка „Осемнадесета“ - Докладна записка относно: Издаване на
разрешително за ползване на повърхностен воден обект по чл. 46, ал.1,чл. 52,
ал.1, т.3 и чл. 60 на Закона за водите, за напояване на трайни насаждения от
язовир„Кавака „в село Паничери, община Хисаря - докладва: инж. Пенка
Ганева – Кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. (1) т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, и чл. 52, т.3 (б), от Закона за водите, с поименно
гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Да бъде издадено разрешително за водоползване от повърхностен воден
обект, по чл. 46, ал.1, чл. 52, ал.1, т.3 и чл 60 от ЗВ, за напояване на трайни
насаждения от язовир „Кавака“ село Паничери, община Хисаря, на името на ЕТ
„Ненко Видолов- 7 Н“, гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив, ул. „Г. Гурко” №
47, ЕИК 115303246 за срок от 10 години.
МОТИВИ: Заявителят ЕТ„Ненко Видолов – 7Н“, с ЕИК 115303246 e
земеделски производител. Заявителят е кандидат по процедура мярка 4.1. от
Програма за развитие на селските райони, като водовземането е необходимо за
напояване на засадените култури – трайни насаждения. Към заявлението на
земеделския производител е приложена обосновка, както и скица на имотите,
които ще бъдат напоявани и скица на трасето, по което ще се извършва
напояването. Посочено е, че ще се ползва съществуваща канална мрежа до
напоявания обект, като не се предвижда изграждане на нови съоръжения.
Водният обект е общинска собственост, което обосновава задължението на
кмета на общината да издаде разрешение за водовземане едва след решение на

общинския съвет. Предвид горното, Общински съвет – Хисаря намира
решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 15

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

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

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 422
Взето с Протокол № 24 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 07.09.2021 год.
Относно: точка „Деветнадесета“ - Докладна записка относно: Отпускане на
еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета на
община Хисаря– докладва: Петко Петров – Секретар на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Общински съвет Хисаря отпуска еднократна парична помощ в размер на
100 (сто) лв. А. Т. Р., с. Старосел, ул. 9-ти септември № 18, поради настъпил
здравословен инцидент. Г-н Р. е представил епикризи от МБАЛ – Медицински
комплекс „Св. Иван Рилски“ гр. Пловдив и МБАЛ „Св. Пантелеймон“ гр.
Пловдив.
МОТИВИ: Във връзка с положителното становище на комисията, назначена от
Кмета на общината със Заповед РД-05-823/17.12.2019 година след разглеждане
на подаденото от лицето заявление за отпускане на помощи и предвид това, че
същото отговаря на условията на Наредбата за подпомагане на социално слаби
граждани от бюджета на Община Хисаря, приета с Решение № 226, Протокол
№ 25 от 22.03.2012 год., изменена и допълнена с Решение № 56, Протокол № 9
от 21.02.2012 год. на Общински съвет Хисаря, общинския съвет намира
решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 15
Присъствали – 16
- „против“ – няма
Гласували – 15
- „въздържали се“ – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

