
 

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 

 

№ 423 

 

    Взето с Протокол № 25 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.10.2021 год. 

 

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

00-С-328/24.08.2021 г. от С. К. С. за разрешаване на транспортен достъп до 

ресторант „Орфей“ в УПИ I-Ресторант „Орфей“, кв. 19, гр. Хисаря докладва: инж. 

Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62а, ал. 4 от ЗУТ, чл. 

134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 208 от ЗУТ, с поименно гласуване 

Общински съвет Хисаря 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

       Дава съгласие за разрешаване на транспортно комуникационен достъп до 

новообразувания УПИ I- обществено обслужване, хотел, кв. 19 по плана на гр. Хисаря, 

Община Хисаря, Област Пловдив, през съществуваща алея в УПИ II-Озеленяване, 

публична общинска собственост и част от улично пространство, съгласно 

представената документация. 

         Въз основа на Решението на Общински съвет ще бъде внесено предложение 

за разрешение за изработване на ПУП – ПР и ПУР /Подробен устройствен план – за 

промяна на уличната регулация/ за частта от алеята за транспортен достъп, която 

попада в УПИ II-Озеленяване, съгласно чл. 61, ал. 4, чл. 62а, ал. 2 и ал. 4, чл. 134, ал. 2, 

т 1, във връзка с чл. 208 от ЗУТ. 

 

МОТИВИ: Настоящото решение е подготвителен акт и е за даване на 

принципно съгласие за бъдеща процедура по реализация на транспортно 

комуникационен достъп до новообразуваното УПИ I – обществено обслужване 

хотел. Съгласието, обективирано в решението, ще служи като подготвителен акт за 

бъдеща служебната административна процедура по разрешение за изработване на 

ПУП – ПР и ПУР /Подробен устройствен план – за промяна на уличната регулация/ 

за частта от алеята за транспортен достъп, която попада в УПИ II-Озеленяване,  тъй 

като за да се реализира транспортния достъп до хотела, за частта от тази алея, 

която попада в УПИ II-Озеленяване , следва да се промени уличната регулация. С 
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оглед осигуряване достъп до хотела, както и производствената необходимост от 

даването на съгласие от съвета, общинския съвет намира решението за 

целесъобрано.   

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 9 

Присъствали – 17     - „против“ – 4 

Гласували – 16                - „въздържали се“ – 3 

 

 

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

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“: /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 

 

           № 424 

 

Взето с Протокол № 25 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.10.2021 год. 

 

Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно: Приемане на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за 

съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Хисаря 

приета с Решение № 461, взето с Протокол № 53 от 21.01.2014 год., изм. и доп. 

с Решение № 198, взето с Протокол № 21 от 18.10.2016 г. на Общински съвет 

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

 

На основание чл. 52, ал.2 и ал.6, чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, във 

връзка с чл.82, ал.1 от ЗПФ и във връзка с чл.11, ал.3 от Закона за нормативните 

актове и чл.79 от АПК и представените към проекта мотиви, с поименно 

гласуване Общински съвет Хисаря  

 

                                             Р  Е  Ш  И  : 

 

1.          Приема Наредба за изменение и допълнение на 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, съгласно Приложение № 1. 

 

 

      МОТИВИ: Като взе предвид нормативното изменение в чл.21, ал.1, т.6 , чл.44 

ал.1, т.5 и чл.52, ал.2 от ЗМСМА, както и реципрочното на това задължение да 

бъдат определи обективни критерии в Наредбата 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, 

по които критерии ще се определят показателите за разходи по чл.45, ал.1, т.2, 

букви „а“ – „д“ от Закона за публичните финанси, като взе предвид, че 

капиталовите разходи по чл.45, ал.1, т.2, буква „е“ от Закона за публичните 

финанси се определят въз основа на актуални данни за състоянието на 

социалната и техническа инфраструктура в района или в населеното място, 

изготвени от звеното по устройство на територията, съвместно с кмета на 

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


кметството или с кметския наместник, като се вземат предвид и проектите, 

които се изпълняват със средства от Европейския съюз, като взе предвид все 

още интензивното разпространение на COVID 19 необходимостта да се вземат 

мерки за нормалното протичане на общинската административна дейност, 

общинският съвет намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

Присъствали – 17     - „против“ –няма 

Гласували – 17     - „въздържали се“ – няма 

 

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

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“: /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 

 

             № 425 

 

Взето с Протокол № 25 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.10.2021 год. 

 

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

на „Медицински център – I – Хисар“ ЕООД гр. Хисаря за 2020 г. -  докладва: д-р 

Х. Р. К.– Управител на „Медицински център – I – Хисар“ ЕООД 

 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и  ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 147, ал. 

2, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 3 и т. 25 от 

Наредбата за реда за учредяване търговски дружества и упражняване правата 

на собственост на община Хисаря върху общинската част от капитала на 

търговските дружества, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря  

                                              Р  Е  Ш  И  : 

      1. Приема отчета за дейността на „Медицински център – I – Хисар“ ЕООД 

гр. Хисаря за 2020 г. 

     МОТИВИ: С настоящото решение, Общински съвет – Хисаря осъществява 

правата си като едноличен собственик на капитала в „Медицински център – I – 

Хисар“ ЕООД. За осъществяване на контрол в дейността на търговското 

дружество, както и за придобиване на реална представа за неговото 

икономическо състояние, общинския съвет намира решението за 

целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 16     - „въздържали се“ – 3 

 

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

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“: /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 

 

       №  426 

 

Взето с Протокол № 25 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.10.2021 год. 

 

Относно: точка „Четвърта“ - Докладна записка относно: Членство на 

Общината в Националната асоциация на доброволците в Р България - докладва:  

инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т.8 и  ал. 2 от ЗМСМА, с поименно 

гласуване Общински съвет Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие община Хисаря да кандидатства за член на Националната 

асоциация на доброволците в Р България. Кмета на Общината – инж. Пенка 

Ганева да предприеме необходимите действия. 

2. След приемане в Асоциацията, дължимия годишен членски внос от 120 ( 

сто и двадесет) лева да бъде за сметка на бюджета на Общината в частта 

„Общински разходи за членски внос и участие в организации с нестопанска 

цел“. 

 

 

МОТИВИ: Националната асоциация на доброволците в Р България е 

съставена предимно от членове – доброволни формирования. Дори само 

обмяната на опит и информация с тези членове, би донесло ползи за развитието 

на дейностите  по защитата от бедствия в община Хисаря и ограничаването на 

последиците от тях в динамично променящата се оперативна обстановка. Наред 

с това, съвета отчита изброените в докладната предимства от едно бъдещо 

членство на община Хисаря в Националната асоциация на доброволците в Р 

България. Осигуряването на защитата на живота и здравето на населението, 

опазването на околната среда и имуществото при различните видове бедствия е 
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приоритет за всяко едно управление. Ето защо, общинският съвет намира 

решението за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 16 

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 17     - „въздържали се“ – 1 

 

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

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“: /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 

 

       № 427 

 

Взето с Протокол № 25 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.10.2021 год. 

 

Относно: точка „Пета“ - Докладна записка относно: Платени разходи 

през 2011 г. от набирателната сметка на Общината - докладва: инж. Пенка 

Ганева- Кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл.21 ал.1, т.10 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА , във връзка с 

направени предписания на Сметна палата, с поименно гласуване  Общински 

съвет Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

              1. Дава съгласие заемообразно ползваните средства от набирателната 

сметка на общината в размер на 153 045,49 лв., с които е разплатено Изпълнително 

дело № 20118260400408 на 09.09.2011г. да бъдат осчетоводени като временен 

безлихвен заем. 

2. Заемообразно ползваните средства в размер на 153 045,49 лв. да се 

възстановят в набирателната сметка на общината, както следва: 

2.1.  До 20.12.2021г.  – 30 610 лв.; 

2.2.  До 20.12.2022г. – 30 610 лв.; 

2.3.  До 20.12.2023г. – 30 610 лв.; 

2.4.  До 20.12.2024г. – 30 610 лв.; 

2.5.  До 20.12.2025г. – 30 605,49 лв. 

МОТИВИ: Настоящото решение касае ползвана парична сума от 

набирателната сметка на общината на отпаднало основание. Първоначалното 

разходване на средствата е било съгласно Решение № 672/16.08.2011г., 

отменено с Решение № 677/07.09.2011г. Фактът на разходване на средствата е 

налице, но счетоводното отразяване на този разход не съответства на 
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действителността, доколкото  Решение № 672/16.08.2011г. за поемане на 

общински дълг е отменено. Средствата в набирателната сметка на общината са 

чужди и задължителен ангажимент на общинската администрация е да ги 

възстанови. Ето защо, за привеждане в съответствие счетоводните записи към 

сторените разходи, следва да се коригира по предложения с докладната начин 

счетоводни записи, както и да се възстановят в набирателната сметка на 

общината изразходваните средства. Ето защо, общинският съвет намира 

решението за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 16 

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 17     - „въздържали се“ – 1 

 

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

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“: /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   

 

      № 428 

 

Взето с Протокол № 25 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.10.2021 год. 

 

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

разходваните средства за командировки на Кмета на Община Хисаря за третото 

тримесечие на 2021 г. (от 01.07.2021 г. до 30.09.2021 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 01.07.2021 г. до 30.09.2021 г., както следва: 

 м. Юли              ..0.. лв.; 

 м. Август                 ..0.. лв. 

 м. Септември      . ..0.. лв. 

 Всичко:                 0.00 лв. 

 2.  Приема отчета за разходваните средства за командировки в чужбина 

на Кмета на Община Хисаря за периода от 01.07.2021 г. до 30.09.2021 г., както 

следва: 

 м. Юли                 ..0.. лв.; 

 м. Август                 ..0.. лв. 

 м. Септември               ..0.. лв.; 

 Всичко:                 0.00 лв. 

       МОТИВИ: С оглед упражняването на контрол върху извършените от 
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Кмета на общината разходи за командировки за периода от 01.07.2021 г. до 

30.09.2021 г. и в изпълнение на нормативните изисквания, Общински съвет 

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 17     - „въздържали се“ – няма  

 

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

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“: /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 

           № 429 

 

Взето с Протокол № 25 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.10.2021 год. 

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

утвърждаване начална тръжна цена за продажба на ПИ № 497, кв. 62 по КРП на 

с. Беловица, община Хисаря, област Пловдив с площ 330 кв. м. - докладва: инж. 

Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, чл. 35, ал. 1, чл. 41, 

ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 68, ал. 1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имуществото в Община Хисаря, с поименно гласуване Общински съвет 

Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

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

- ПИ № 497  в кв. 62 по КРП на с. Беловица, община Хисаря, област 

Пловдив, с площ от 330 кв.м., съгласно АОС № 1443/10.08.2021 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. – 1850.00 /хиляда осемстотин и петдесет/ лева . 

3. Възлага на Кмета на община Хисаря да организира и проведе публичния 

явен търг и сключи договора за продажба. 

      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 искове, Общински съвет-

Хисаря намира настоящото решение за целесъобразно. 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 16 

Присъствали – 17     - „против“ – няма  

Гласували – 16     - „въздържали се“ – няма 

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

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“: /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 

№ 430 

Взето с Протокол № 25 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.10.2021 год. 

 

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

утвърждаване начална тръжна цена за продажба на УПИ III- общински в кв. 46 

по КРП на с. Красново, община Хисаря, област Пловдив с площ от 1140 кв. м. - 

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

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.3, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 

от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 68, ал. 1 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществото в 

Община Хисаря, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

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

- УПИ III-общински, кв. 46 по КРП на с. Красново, община Хисаря, 

област Пловдив, с площ от 1140 кв.м.  - частна общинска собственост, съгласно 

АОС № 39/25.04.2002 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. – 7 800.00 /седем хиляди и осемстотин/ лева. 

3. Възлага на Кмета на община Хисаря да организира и проведе 

публичния явен търг и сключи договора за продажба. 

 

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 искове, Общински съвет-

Хисаря намира настоящото решение за целесъобразно. 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 15 

Присъствали – 17     - „против“ – няма  

Гласували – 15     - „въздържали се“ – няма  

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

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“: /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 

 

           № 431 

 

Взето с Протокол № 25 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.10.2021 год. 

 

Относно: точка „Девета“ - Докладна записка относно: Приемане на на 

годишен план за ползване на дървесина за 2022 г. на ОП ОГС Хисаря – 

докладва: инж. Ангел Веселинов – Директор на ОП ОГС – Хисаря. 

 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 111, ал. 

4, т. 1 от Закона за горите, във връзка с чл. 7, ал. 1 от „Наредба за условията и 

реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти”, с поименно гласуване Общинския съвет Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие отдели/подотдели съгласно приложения опис да бъдат 

включени в Лесосечен фонд 2022 г. За същите да бъдат проведени процедура за 

маркиране и изготвяне на необходимата документация, и процедури за 

отдаване на ползването на дървесина. 

2. Утвърждава годишен план за ползване на дървесина и опис  на 

насажденията, в които ще се ползва дървесина през 2022 г. на ОП ОГС Хисаря.  

 

       

МОТИВИ: Ползването на дървесина в горските територии – общинска 

собственост, се извършва въз основа на годишен план – програма, който се 

приема с решение на общинския съвет. Годишния план – програма обективира 

обемите на добив на дървесина в горските територии – общинска собственост. 

Програмата представлява количествено измерение за лесосечен фонд за 

съответната година. Предвиденото в план-програмата е с предимство да се 

ползва дървесина от иглолистните култури , които основно са около населените 

mailto:contacts@hisarya.bg
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места и са в състояние, подходящо за възобновителни и отгледни сечи. Предвди 

предходното, общинският съвет намира решението за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 16 

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 16     - „въздържали се“ – няма 

 

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

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“: /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 

 

                № 432 

 

      Взето с Протокол № 25 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.10.2021 год. 

 

      Относно: точка „Десета“ - Докладна записка относно: Предоставяне 

ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен от територии, 

собственост на  Община Хисар - докладва: инж. Ангел Веселинов – Директор 

на ОП ОГС – Хисаря. 

 

Във връзка с чл. 112 от Закона за горите Общински съвет Хисар обсъди и вземе 

решение ползването на дървесина от  тези територии, общинска собственост да 

се осъществява по реда на чл.112, ал.1,т.1 от ЗГ и чл.5, ал.1,т.1 и ал.3 от   

Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти, като с поименно гласуване и на основание 

чл.21,ал1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка 

чл.5,ал.1,т.1, чл.49, ал.1,т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии -държавна и общинска 

собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях, 

Общински съвет Хисаря 

           Р  Е  Ш  И  : 

 

 

1.       Ползването на дървесина от териториите, общинска собственост 

попадащи в землището на с. Старосел, отдел/подотдел/ имот: 

161/н/69016.310.597, 69016.317.590   да се включи  ЛФ 2021  и да се извърши 

продажба на стояща дървесина на корен чрез търг за предоставяне на сечища с 

тайно наддаване по реда на  Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии -държавна и общинска 

собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

2. За насаждението, което е  земеделска територия и не е предвидено 

мероприятие в ГСП, да бъде издадено разрешително за сеч съгласно ЗОСИ и 

Наредба за реда и начина на ползване на дървесина добита извън горските 

територии на ОбС - Хисар след изготвяне на необходимите лесовъдски 

документи за него. 

mailto:contacts@hisarya.bg
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3. Стопанисването на дървесината от земеделските територии – имоти 

69016.310.597, 69016.317.590, да се извърши съгласно Закона за горите и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му.  

4. Дървесината добита от земеделските територии да бъде експедирана с 

общинска  горска марка от служителите на Община Хисар, на които е 

възложено стопанисването на горските територии. 

5. Началните цени за предоставяне ползването чрез продажба на стояща 

дървесина на корен, включително и на земеделската територия с непредвидено 

мероприятие, формирани на база средната продажна цена на дървесина на 

корен от предходни търгове са както следва:  

    

  

Категории дървесина Сортименти   Дървесен вид  

единична цена на 

сечище без ДДС 

лв/м.куб 

Едра     

с диаметър в тънкия край над 50см тп 55 

с диаметър в тънкия край над 30см тп 45 

с диаметър в тънкия край от 18 зо 29см тп 40 

Средна      

Тънки трупи от 15 до 17см     

с диаметър в тънкия край от 15 до 17см тп 30 

Технологична дървесина      

Технологична дървесина  тп 20 

Дребна     

Технологична дървесина  тп 20 

Дърва     

Технологична дървесина      

Технологична дървесина  тп 20 

Дърва за огрев     

ОЗМ тп 40 

дърва за горене тп 20 

 

 

     

 МОТИВИ: С оглед необходимостта за извършване на възобновителна в 

посочените в докладната отдели/подотдели, причинени от ветроломни 

климатични състояния, като взе предвид, че полуизкъртените и счупени 

дървесни стволове и клони създават опасност за хора и животни, като взе 

предвид, че са спазени изискванията на Наредба за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и 

общинска собственост, както и нормативното изискване за вземане на решение 



на общински съвет в съответната част, общинският съвет намира решението за 

целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 16 

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 16               - „въздържали се“ – няма 

 

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

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“: /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 

 

№ 433 

 

     Взето с Протокол № 25 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.10.2021 год. 

 

 

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

административното обслужване в община Хисаря - докладва: Петко Петров – 

Секретар 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 приема Информацията за административното обслужване 

в Община Хисаря. 

 

       МОТИВИ: С цел получаване на реална представа и осъществяване на 

контрол върху ефективността на административното обслужване в общинската 

администрация, както и за идентифицирането на потенциални проблеми, 

Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 17      - „против“ – няма 

Гласували –  17                        - „въздържали се“ – няма 

 

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

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“: /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 

 

                 №  434 

 

     Взето с Протокол № 25 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.10.2021 год. 

 

     Относно: точка „Дванадесета“ - Докладна записка относно: Реализирани 

икономии на средства в детските градини от преминаването им от столово 

хранене към кетъринг - 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 Докладна записка за реализирани икономии на средства в детските 

градини от преминаването им от столово хранене към кетъринг.   

 

МОТИВИ: Решението по настоящата докладна е във връзка с нарочно устно 

искане на общинския съвет да бъде представена информация за реализираната 

икономия в общинския бюджет, частта местни дейности, следствия 

преминаването на кетъринг в детските градини в община Хисаря. Въпреки, че 

информацията е предложена обобщаващо, като взе предвид краткото време, 

което вносителят е имал на разположение за събиране на информация, 

общинският съвет намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 17             - „против“ – 3 

Гласували – 16                       - „въздържали се“ – 2 

 

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

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“: /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 

 

                 №  435 

 

     Взето с Протокол № 25 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.10.2021 год. 

 

     Относно: точка „Тринадесета“ - Докладна записка относно: Състоянието на 

парковете в общината, поддържане, опазване на тревната и дървесна 

растителност-  докладва: Нено Костов – Директор на ОП „ЧОСР“. 

 

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 информацията за състоянието на 

парковете в Общината, поддържане, опазване на тревната и дървесна 

растителност. 

МОТИВИ: С цел получаване на реална представа за състоянието на парковете 

в Общината, поддържане, опазване на тревната и дървесна растителност, както 

и за идентифицирането на потенциални проблеми, Общински съвет Хисаря 

намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали –  17             - „против“ – няма  

Гласували – 17                      - „въздържали се“ – няма 

 

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

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“: /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 

                 №  436 

 

     Взето с Протокол № 25 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.10.2021 год. 

 

     Относно: точка „Четиринадесета“ - Докладна записка относно: Заявление 

вх. № 26-00-1034 от 26.08.2021г., допълнено със заявление с вх. № 26-00-1102 

от 16.09.2021 г., от „А1 България“ ЕАД, ЕИК 131468980, чрез пълномощник М. 

К., с пълномощно с рег. № 3723 от 10.05.2021г. за разрешаване за изработване 

на план - схема към ПУП за обект: „Изграждане на електронна съобщителна 

мрежа (ЕСМ) на „А1 България“ ЕАД по ул. „Тодор Каблешков“ в гр. Хисаря -  

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. Дава съгласие за преминаване на трасе на оптичен кабел за обект: 

„Изграждане на електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ на „А1 България“ ЕАД 

по регулационния план на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив, по ул. 

„Тодор Каблешков“ гр. Хисаря“, започващо от съществуваща шахта на А1 

България ЕАД, разположена в северозападния тротоар на бул. „Христо Ботев“ 

продължаващо чрез хоризонтален сондаж в посока изток и юг по улица „Тодор 

Каблешков“ с о.т. 60-275-278-279-280-281-282, завършващо в кабелна шахта № 

7 по сини пунктирни линии и надписи за трасето в приложения проект. 

2. Разрешава на основание чл. 124а, ал 1 от ЗУТ да разреши 

изработване на специализирана план - схема за елементи на техническата 

инфраструктура за трасе на оптичен кабел за обект: „Изграждане на електронна 

съобщителна мрежа /ЕСМ/ на „А1 България“ ЕАД по регулационния план на 

гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив, по ул. „Тодор Каблешков“ гр. 

Хисаря“, започващо от съществуваща шахта на А1 България ЕАД, разположена 

в северозападния тротоар на бул. „Христо Ботев“ продължаващо чрез 

хоризонтален сондаж в посока изток и юг по улица „Тодор Каблешков“ с о.т. 

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


60-275-278-279-280-281-282, завършващо в кабелна шахта № 7 по сини 

пунктирни линии и надписи за трасето в приложения проект. 

 

МОТИВИ: На 26.08.2021 год., в администрацията на община Хисаря е 

постъпило заявление за инвестиционно намерение от „А1 България” ЕАД, 

входирано под № 26-00-1034. С оглед отстраняване на непълноти – да бъде 

представена допълнителна схема на трасето, заявителят е депозирал 

допълнително заявление на 19.09.2021 год., с което ги е отстранил. С оглед 

реализиране на инвестиционното намерение,  за „А1 България” ЕАД е 

необходимо настоящото решение по разрешаване изработване на 

специализирана план - схема за елементи на техническата инфраструктура за 

трасе на оптичен кабел за обект: „Изграждане на електронна съобщителна 

мрежа /ЕСМ/ на „А1 България“ ЕАД по регулационния план на гр. Хисаря, 

община Хисаря, област Пловдив, по ул. „Тодор Каблешков“ гр. Хисаря“, както 

и съгласие за преминаване на трасе на оптичен кабел. Преписката е разгледана 

на ЕСУТ, която с решение №116 от 16.09.2021 год. се е произнесла с 

положително становище. Предвид изложеното и с оглед реализирането на 

инвестиционното намерение на заявителя, общинският съвет намира решението 

за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 16 

Присъствали –  17             - „против“ – няма  

Гласували – 16                      - „въздържали се“ – няма 

 

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

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“: /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 

 

                 №  437 

 

     Взето с Протокол № 25 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.10.2021 год. 

 

 

     Относно: точка „Петнадесета“ - Докладна записка относно: Допускане за 

изработване на проект за изменение на /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 5128 по плана на гр. 

Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив - докладва: инж. Пенка Ганева – 

Кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 от 

ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т 1 и т. 2, и 208 от ЗУТ, с поименно гласуване 

Общински съвет Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

Не се приема предложеното с докладната решение, с което да се даде 

съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 5128, кв. 19 

по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив: при което изменя 

уличната регулация за улица с осови точки 88-87-80 и обособяване на УПИ 

(урегулиран поземлен имот) X-5128, обществено обслужване и жилищно застрояване, кв. 19, по 

плана на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив, съгласно линии, щрихи, 

надписи и зачерквания в кафяв цвят на приложената скица-предложение за 

регулацията, като УПИ X-5128, обществено обслужване и жилищно застрояване е образуван от 

части от ПИ 5128, собственост на заявителите и присъединяване на части от 

улично пространство, публична общинска собственост с площ от 329 м2. 

 

МОТИВИ: Предложеният проект на решение с настоящата докладна се 

внася за обсъждане в общински съвет за пореден път. Мнозинството от 

общинските съветници, които не приеха предложеното решение, считат, че не 

са налице промени в обстоятелствата, които са били налице по предходно 

обсъждане, както и при сегашното гласуване.  На първо място, приемането на 

предложеното решение, релевира в централната градска част на гр. Хисаря да 

бъде приложена регулация по имотни граници, което не е целесъобразно, а на 
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второ – при едно евентуално изменение на ПУП – ПРЗ, следва да бъдат 

включени имоти, чиято собственост е публична общинска, а настоящия съвет 

не намира за целесъобразно да се даде съгласие за предходното. Поради 

изложените по-горе мотиви, предложеното с докладната проект на решение не 

се прие, като за него нямаше положителен вот. 

 

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

Присъствали –  17             - „против“ – 13  

Гласували – 17                                - „въздържали се“ – 4 

 

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

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“: /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 

 

                 №  438 

 

     Взето с Протокол № 25 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.10.2021 год. 

 

 

     Относно: точка „Шестнадесета“ - Докладна записка относно: Заявление вх. 

№ 94-00-М-110-(1) от 16.06.2021 г., допълнено със заявление с вх. № 94-00-М-

110-(2) от 29.07.2021 г. от М. П. Н., за разрешаване за изработване на ПУП - 

Парцеларен план за пътна връзка за обект: „Складова база и автосервиз“ в УПИ 

081005 – складова база и автосервиз, ПИ с идентификатор 77270.81.5 местност 

„Читашки ливади – 02 по КККР землището на гр. Хисаря, 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. Дава съгласие трасе на пътна връзка за обект „Складова база и автосервиз“ 

в УПИ 081005 – складова база и автосервиз, ПИ с идентификатор 77270.81.5 

местност „Читашки ливади – 02 по КККР землището на гр. Хисаря, община 

Хисаря, област Пловдив, към път III – 642 „Хисаря – Калояново“ при км 8+225 - 

ляво“ да премине през поземлен имот с идентификатор 77270.81.146, Общинска 

публична собственост, НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път. 

     2. Одобрява на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Задание по чл. 125 от ЗУТ за 

проектиране на ПУП - Парцеларен план за пътна връзка за обект „Складова 

база и автосервиз“ в УПИ 081005 – складова база и автосервиз, ПИ с 

идентификатор 77270.81.5 местност „Читашки ливади – 02 по КККР землището 

на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив, към път III – 642 „Хисаря – 

Калояново“ при км 8+225 - ляво“, засягащо следните имоти: ПИ 77270.26.190, 

Държавна публична собственост, НТП – За път от републиканската пътна 

мрежа, ПИ 77270.81.146, Общинска публична собственост, НТП – За 

селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ 77270.81.570, Частна 

собственост, НТП – Изоставена орна земя и ПИ 77270.81.5, Частна собственост, 

НТП – За складова база, по сини линии за трасето и червен пунктир за оста на 
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пътната връзка, и котировки в черен и червен цвят в приложената скица - 

предложение. 

     3. Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, проучване и проектиране 

на ПУП - Парцеларен план за пътна връзка за обект „Складова база и 

автосервиз“ в УПИ 081005 – складова база и автосервиз, ПИ с идентификатор 

77270.81.5 местност „Читашки ливади – 02 по КККР землището на гр. Хисаря, 

община Хисаря, област Пловдив, към път III – 642 „Хисаря – Калояново“ при 

км 8+225 - ляво“, засягащо следните имоти: ПИ 77270.26.190, Държавна 

публична собственост, НТП – За път от републиканската пътна мрежа, ПИ 

77270.81.146, Общинска публична собственост, НТП – За селскостопански, 

горски, ведомствен път, ПИ 77270.81.570, Частна собственост, НТП – 

Изоставена орна земя и ПИ 77270.81.5, Частна собственост, НТП – За складова 

база, по сини линии за трасето и червен пунктир за оста на пътната връзка, и 

котировки в черен и червен цвят в приложената скица - предложение. 

 

МОТИВИ: На 16.06.2021 год. в администрацията на община Хисаря е 

постъпило Заявление № 94-00-М-110(1), впоследствие допълнено със Заявление 

с вх. № 94-00-М-110-(2) от 29.07.2021 г., от молителя М. Н., който с оглед 

реализиране на складова база и автосервиз моли за допускане за изработване на 

ПУП - Парцеларен план за пътна връзка за обект „Складова база и автосервиз“ 

в УПИ 081005 – складова база и автосервиз, ПИ с идентификатор 77270.81.5 

местност „Читашки ливади – 02 по КККР землището на гр. Хисаря, община 

Хисаря, област Пловдив, към път III – 642 „Хисаря – Калояново“ при км 8+225 - 

ляво“, за който е налице разрешение за специално ползване на пътищата чрез 

изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях № РСПП-

62/17.11.2020 г. на ОУП – Пловдив. С решение от 10.06.2020 год. ЕСУТ е 

разгледал преписката е дала положително становище, както и предложение до 

кмета, настоящото решение да бъде гласувано на заседание на ОбС. Към 

докладната записка са приложени необходимите документи. Воден от горното, 

както и с оглед реализиране на инвестиционното намерение на молителя, 

общински съвет единодушно счита решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали –  17             - „против“ – няма  

Гласували – 17                      - „въздържали се“ – няма 

 

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

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“: /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 

 

                 №  439 

 

     Взето с Протокол № 25 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.10.2021 год. 

 

     Относно: точка „Седемнадесета“ - Докладна записка относно: Готовността 

на общината за работа при зимни условия – 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 информацията относно готовността на общината за работа при 

зимни условия . 

 

МОТИВИ: За добиване реална представа за готовността на Община Хисаря за 

зимния сезон на 2021-2022 г., Общински съвет-Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

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

Присъствали –  17             - „против“ – няма 

Гласували – 17                      - „въздържали се“ – няма 

 

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

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“: /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 

                 №  440 

 

     Взето с Протокол № 25 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.10.2021 год. 

     Относно: точка „Осемнадесета“ - Докладна записка относно: Приемане на 

Анализ на потребностите от подкрепа на децата  и учениците в община Хисаря  

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

На основание чл. 196, ал. 3 от ЗПУО и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински 

съвет Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

     Одобрява Анализ на потребностите от подкрепа на децата  и учениците в 

община Хисаря.                

МОТИВИ:. Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците се разработва от съответния областен управител. Този управленски 

ангажимент, се осъществява въз основа на анализ на потребностите от подкрепа 

във всяка една община на територията на областта. Съответно този анализ се  

разработва от съответните общини и се приема от общинския съвет по 

предложение на кмета на общината. Ерго, в настоящия случай, решението на 

Общински съвет – Хисаря е административно-производствена необходимост за 

изготвянето на окончателна стратегия. Наред с това, предложения от кмета 

анализ се кредитира единодушно от всички съветници, тъй като е изготвен в 

пълнота и адекватно идентифицира реалната обстановка, идентифицира 

проблемите и заключава конкретни изводи и препоръки по поставените 

обществени отношения. Предвид горното, общинският съвет намира решението 

за целесъобразно. 

 

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

Присъствали –  17             - „против“ – няма  

Гласували – 17                      - „въздържали се“ – няма 

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

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“: /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 

                 №  441 

 

     Взето с Протокол № 25 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.10.2021 год. 

 

     Относно: точка „Деветнадесета“ - Докладна записка относно: 

Актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и 

второстепенните разпоредители към 30.09.2021 г., 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- докладва: инж. Пенка 

Ганева – Кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл.21, ал.1 т.6 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 и 3, чл.125, 

ал.4 и чл.144 ал.4 от ЗПФ и чл.41, ал.2 и3, чл.42 ал.4 и чл.57, 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 30.09.2021 г., съгласно Приложения № 

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

2. Приема актуализация по плана на бюджета на Община Хисаря и 

второстепенните разпоредители за 2021 г., съгласно Приложения № 12, 13 и 14; 

3. Приема актуализация на Инвестиционна програма на общината за 

2021 г., съгласно Приложение № 15 

4. Приема актуализация на Ремонтната програма на общината за 2021 

г., съгласно Приложение №16 

5. Приема актуализация на Разчета на СЕС, на община Хисаря за 2021 

г., съгласно Приложения № 17, 18, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 20.1, 20.2, 20.3, 

20.4 и 20.5; 

6. Актуализира Приложение № 22 към Решение № 308/16,02,2021 г., 

съгласно Приложение № 21. 

МОТИВИ: С оглед извършен анализ върху изпълнението на приетия от 

общински съвет бюджет на Община Хисаря за 2021 год., както и осъществяване 
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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. Целесъобразни са и 

предложените за финансиране дейности по изграждането, за основен и текущ 

ремонт на социалната и техническата инфраструктура, описани в докладната. 

Воден от предходното, общинският съвет намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали –  17             - „против“ – няма  

Гласували – 17                      - „въздържали се“ – няма 

 

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

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“: /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 

                 №  442 

 

     Взето с Протокол № 25 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.10.2021 год. 

 

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

безлихвен заем за изпълнение на дейности  по мярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от 

Сдружение „МИГ Хисаря“- докладва: Мария Мустакова – Общински съветник 

и Председател на УС на Сдружение „Местна инициативна група“ Хисаря. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от ЗМСМА, с поименно гласуване  

Общински съвет Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

1.  Община  Хисаря да отпусне на Сдружение „Местна инициативна група 

Хисаря“ временен безлихвен заем в размер на 22 000 лв./двадесет и две хиляди 

лева/ с падеж до 10.01.2022 г. за изпълнение на дейностите от, съгласно 

Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РД 50-36 

от  20.04.2018г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие по подмярка 19.4 „Текущи разходи  и популяризиране на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020г, сключено между сключено между Управляващия орган на 

Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020г., Управляващия орган 

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г., 

Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014 – 2020г., Управляващия орган на Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ и 

Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. от 

една страна и Сдружение „МИГ Хисаря“ от друга. 

2. Възлага на Кмета на Община Хисаря да подготви необходимите 

документи свързани с отпускането на временния безлихвен заем. 

МОТИВИ: Общинският съвет, като взе предвид, че община Хисаря е 

представляващ Сдружение МИГ Хисаря, като взе предвид, че целта на 
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сдружението е да подпомага устойчивото и конкурентоспособно развитие на 

територията на община Хисаря чрез подготовка и изпълнение на Стратегия за 

ВОМР на територията на общината по подхода ВОМР на Програмата за 

развитие на селските райони, като взе предвид, че целта на заемните средства е 

за покриване на текущите разходи на сдружението, като взе предвид, че е от 

обществено значение обезпечаването на непрекъсната дейност на сдружението, 

включително и чрез набавяне на необходимия финансов ресурс, намира 

решението за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 16 

Присъствали –  17             - „против“ – няма  

Гласували – 16                      - „въздържали се“ – няма 

 

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

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“: /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 

 

                 №  443 

 

     Взето с Протокол № 25 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.10.2021 год. 

 

     Относно: точка „Двадесет и първа“ - Докладна записка относно: Отпускане 

на безлихвен заем за изпълнение на дейности  по Административен договор  по 

подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на 

Местни инициативни групи“ между  Сдружение „МИГ Хисаря“ и 

Управляващия орган на Програмата за развитие на селски райони 2014-2020 г. - 

Мария Мустакова – Общински съветник и Председател на УС на Сдружение 

„Местна инициативна група“ Хисаря. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от ЗМСМА, с поименно гласуване  

Общински съвет Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Община  Хисаря да отпусне на Сдружение „Местна инициативна 

група Хисаря“ временен безлихвен заем в размер на 92 468 лв. лв./деветдесет и 

две хиляди четиристотин шестдесет и осем лева/ с падеж до 01.10.2022 г. за 

изпълнение на Договор РД50-66/26.02.2021г. по подмярка 19.3 „Подготовка и 

изпълнение на дейности за сътрудничество на Местни инициативни групи“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г, сключено 

между Сдружение „МИГ Хисаря“ и Управляващия орган на Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г.  

1.1. Заема следва да бъде отпуснат през следващата бюджетна година - 

2022 г., след представяне от Сдружение МИГ Хисаря на сключен анекс по 

Договор РД 50 -66/26.02.2021 г., с който анекс срокът на изпълнение на 

договорните задължения е удължен. 

2. Възлага на Кмета на Община Хисаря да подготви необходимите 

документи свързани с отпускането на временния безлихвен заем. 

 

МОТИВИ: С оглед представената информация за оперативната дейност на 

сдружението, предоставена от Председателя на Сдружение „МИГ Хисаря”, по 
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изпълнение на Договор РД50-66/26.02.2021г. по подмярка 19.3 „Подготовка и 

изпълнение на дейности за сътрудничество на Местни инициативни групи“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г, сключено 

между Сдружение „МИГ Хисаря“ и Управляващия орган на Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г., общински съвет намира решението 

за целесъобразно. Със сключването на цитирания договор, се цели 

популяризиране на местни археологични обекти на територията на МИГ 

„Хисаря“ и МИГ „Текучи Асоциация Румъния“. Този проект ще  популяризира 

кромлеха в с. Старо Железаре и цитаделата Пироборидава –два древни 

исторически обекта от световно значение, които към момента са абсолютно 

недостъпни за широката публика. Реализирането на проекта ще допринесе не 

само за популяризиране на историческите обекти, но и за развитието на 

туризма в община Хисаря, която е една доказана туристическа дестинация, 

привличаща гости именно с тези обекти. Ето защо, е целесъобразно да се 

обезпечи финансово изпълнението на поетите договорни ангажименти, тъй като 

не са предвидени авансови плащания от управляващия орган. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 16 

Присъствали –  17             - „против“ – няма  

Гласували – 16                      - „въздържали се“ – няма 

 

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

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“: /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 

                 №  444 

 

     Взето с Протокол № 25 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.10.2021 год. 

 

     Относно: точка „Двадесет и втора“ - Докладна записка относно: 

Информация за използването на минералната вода на територията на община 

Хисаря и търсене на възможности за увеличаване на приходите на общината - 

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 информацията относно използването на минералната вода на 

територията на община Хисаря. 

 

МОТИВИ: Община Хисаря е известна със своите минерални извори и 

балнеолечение. Именно те, са едни от основните привличащи туристите 

компоненти. Заедно с това, е важно и обстоятелството, че експлоатиращият 

минералната вода бизнес, акумулира приход в немалък размер в общината. Ето 

защо, получаване на реална представа относно фактическото използване на 

този ресурс и възможностите за по-оптимално експлоатиране, е важно за един 

скрининг на тези фактори. Воден от предходното, Общински съвет Хисаря 

намира решението за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 16 

Присъствали –  17             - „против“ – няма  

Гласували – 17                      - „въздържали се“ – 1 

 

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

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                      /Петко Петров/  

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


 

                                                     

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 

 

                 №  445 

 

     Взето с Протокол № 25 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.10.2021 год. 

 

     Относно: точка „Двадесет и трета“ - Докладна записка относно: Вземане на 

решение за отписване от счетоводния баланс на община Хисаря на просрочени, 

погасени по давност, частни общински вземания за главница и лихва,  както и 

просрочени задължения на 2 /две/ търговски дружества, заличени от 

Търговския регистър - докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с на чл. 110 и чл.111 „в” 

от Закона за задълженията и договорите, във връзка с част 4 и глава 17 от 

Търговския закон, във връзка с чл. 28, ал. 1 от Закон за счетоводството, предвид 

правните и фактическите основания, с поименно гласуване  Общински съвет 

Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

Не се приема предложеното с докладната решение, с което Общинският 

съвет Хисаря  

I. Отписва служебно от счетоводния баланс на община Хисаря, на 

основание разпоредбата на чл. 110 и чл.111 „В” от ЗЗД, погасени по давност 

частни общински вземания: от отдаване под наем на общински жилища и на 

общински нежилищни имоти спрямо 15 /петнадесет/ задължени лица на обща 

стойност 128 678.45 лв. (сто двадесет и осем  хиляди шестстотин седемдесет и 

осем лв. и 45 ст.), в т.ч. 61 772,96 лв. (шестдесет и една хиляди седемстотин 

седемдесет и два лв. и 96 ст.) — главница и лихви за вземанията, обезщетения и 

съдебни разноски в размер на 66 905,49 лв. (шестдесет и шест хиляди 

деветстотин и пет лв. и 49 ст.), представляващи сбор от задълженията на 

следните лица, а именно: 

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


 1. Р. А. Д., с ЕГН хххххххххх– задължение в размер на 5 140,13 лв., 

от които: 2 093 лв. главница и 3 047.13 лв. законна лихва към 19.10.2021г. по 

Заповед за настаняване, за периода от м. 12/2004 г. до м. 02/2008 г.  

2. Р. М. С., с ЕГН хххххххххх – задължение в размер на 3 452.04 лв., от 

които: 1 632.60 лв. главница и 1 819.44 лв. законна лихва към 19.10.2021г. по 

Заповед за настаняване, за периода м. 02/2009 г. до м. 08/2012 г.  

3. М. М. С., с ЕГН хххххххххх -  задължение в размер на 458.82 лв., от 

които: 236.60 лв. главница и 222.22 лв. законна лихва към 19.10.2021г. по 

Заповед за настаняване, за периода от м. 03 до м. 08/2012 г.  

4. ЕТ „Д-р Р. Д. – К. – Амбулатория за индивидуална практика за 

първична медицинска помощ” с ЕИК 1157851180 – задължение в общ размер 

на 680.48 лева, от които 543.98 лв. – главница - представляваща обща наемна 

цена, от които сумата от 171.62 лв. предствляваща наем по договор за отдаване 

под наем на бивша здравна служба с площ от 26 кв. м. находящ се в с. 

Мътеница за периода 01.05.2006 г. – 31.12.2006 г. и обезщетение за забавено 

плащане върху тази сума за периода 01.05.2006 г. – 31.12.2006 г. в размер на 

9.73 лв. и 372.36 лв. представляваща наем по договор за отдаване под наем на 

бивша здравна служба с площ от 26 кв. м. находящ се в с. Мътеница за периода 

от 01.01.2007 г. – 28.12.2007 г.  и обезщетение за забавено плащане върху тази 

сума в размер на 66.77 лв. както и сумата от 60 лв. разноски за производството.   

5. Г. Д. Г. с ЕГН: хххххххххх, с постоянен адрес гр. Хисаря, бул. Христо 

Ботев № 70 – задължение в общ размер на 1 659,13 лева, от които 660.80 лева с 

включен ДДС – главница - представляваща наемна цена, дължима за периода от 

м. 12.2006 г. до м. 06.2007 г., ведно със законната лихва върху присъдената 

сума, считано от 29.02.2008г. до 19.10.2021г. в размер на 880.38 лева, 28.95 

лева - представляваща обезщетение за забавено плащане на наемните вноски, 

както и сумата от 89 лева представляваща разноски по делото.  

6. Д. Х. К. с ЕГН хххххххххх от гр. Пловдив, ул. „Кресна” № 3 – 

задължение в общ размер на 5 365,33 лева, от които 2900,98 лева – главница - 

представляваща арендна вноска за стопанските години 2004/2005 и 2005/2006 г. 

по договор от 08.04.2004 г. за земеделска земя в землище на с. Красново, ведно 

със законната лихва върху присъдената сума, считано от 11.06.2007г. до 

19.10.2021г. в размер на 2 224,47 лева, 215.73 лева - представляваща 

обезщетение за забавено плащане на арендните вноски, както и сумата от 24,15 

лева представляваща деловодни разноски по делото.  

7. Ю. А. Г., с Личен номер на чужденец  хххххххххх - задължение в общ 

размер на 708.46 лева, от които 324 лева с ДДС – главница - представляваща 

дължим наем по договор от 01.06.2007 г. за отдаване под наем на следния 

недвижим имот: помещение до автоспирка в с. Паничери за периода от м. 

03/2008 г. до м. 08/2008 г., ведно със законната лихва върху главницата, 

считано от 06.08.2008г. до 19.10.2021г. в размер на 384.46 лева.  



8. Т. Л. А., с ЕГН хххххххххх - задължение в общ размер на 2 573.19 лева, 

от които 1196,25 лева – главница - представляваща дължим наем по договор от 

02.07.2007 г. за отдаване под наем на следния недвижим имот: язовир „Саите 

/Каратопрак/“ в землище гр. Хисаря за периода от 02.07.2010 г. до 01.05.2011 г., 

ведно със законната лихва върху главницата, считано от 02.05.2011г. до 

19.10.2021г. в размер на 1 376.94 лева.  

9. К. С. В., с ЕГН хххххххххх - задължение в общ размер на 2 638.07 лева, 

от които 1 406,17 лв. с ДДС – главница - представляваща дължим наем по 

следните договори: Договор от 17.08.2005 г. за отдаване под наем на 

помещение от павилион на бул. „Христо Ботев“ /Клюнка с площ от 21 кв. м. за 

офис – 647.28 лв. за периода от м. 10/2009 г. до м. 07/2010 г./; По договор 

10.03.2005 г. за отдаване под наем помещение от павилион с площ от 42 кв.м. 

находящ се на бул. „Хр. Ботев“ в гр. Хисаря за магазин – 758,89 лв. за периода 

от м. 09/2009 г. до м. 07/2010 г., ведно със законната лихва върху главниците 

към 19.10.2021г. в общ размер на 1231,90 лева.  

10. ЕТ „Ц.-Фамилия Й. Ц.“ с ЕИК: 115248636, представлявано от Й. К. 

Ц. с ЕГН хххххххххх - задължение в общ размер на 1 993,03 лева, от които 

955.62 лв. с ДДС – главница - представляваща дължим наем по договор от 

09.08.2005 г. за отдаване под наем на бивша сладкарница с. Красново за кафе-

сладкарница за периода от м. 01/2009 г.до м. 05/2009 г., ведно със законната 

лихва върху главницата, считано от 06.01.2009г. до 19.10.2021г. в размер на 

1 037.41 лева.  

11. И. И. К., с ЕГН хххххххххх - задължение в общ размер на 181.26 лева, 

от които 157.62 лв. – главница - представляваща дължим наем по договор от 

09.11.2009 г. за язовир „Порта баала“ с. Мътеница за периода от 09.11.2013 г. до 

28.02.2014 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 

01.03.2014г. до 19.10.2021г. в размер на 23.64 лева.  

12. ЕТ „ТИМ-Т. М.“ с ЕИК: 115899305, представлявано от Т. И. М. - 

задължение в общ размер на 1 159.12 лева, от които 584,99 лв. с ДДС – 

главница - представляваща дължим наем по договор от 15.09.2009 г. за отдаване 

под наем на щанд за закуски в училищната столова на ОУ „Климент Охридски“ 

гр. Хисаря за периода от м.02/2010 г. до м.06/2010 г., ведно със законната лихва 

върху главницата, считано от 06.02.2010г. до 19.10.2021г. в размер на 574.13 

лева.  

13. К. Д. Г. с ЕГН: хххххххххх - задължение в общ размер на 2 616,25 

лева, от които 1 550 лв. – главница - представляваща дължим наем по договор 

за отдаване под наем на язовир „Полицата“ землището на с. Красново за 

периода от 08.01.2015 г. до 07.01.2016 г., ведно със законната лихва върху 

главницата, считано от 09.01.2015г. до 19.10.2021г. в размер на 1 066.25 лева.  

14. ЕТ „Д. Д.- 2005“, с ЕИК 115872404, със седалище и адрес на 

управление: с. Кръстевич, общ. Хисаря, ул. „8-ма“ № 16, представлявано от Д. 



Д. – задължения в общ размер на 100 053.14 лева, от които 47 530,35 лв. – 

главница – представляваща задължения по договорите, описани по-долу, 

обезщетение за забавено плащане в размер на 8 557.45 и законните лихви върху 

главницата, считано от 16.06.2010г. и лихва към 19.10.2021г. в общ размер на 

41 484.43 лева, както и 2 480,91 лева разноски по делото:  

 По договор от 30.05.2008 г за покупко-продажба на дървесина на 

временен склад /обект № 801-отдел 44 „В“, 44 „Д“ в размер на 

23 558.24 лв. – главница, лихва – обезщетение за забавено плащане 

на главницата в размер на 5 175,69 лева за периода от 14.09.2008г. 

до 15.06.2010г., ведно със законната лихва от дата 16.06.2010г. до 

19.10.2021г. в размер на 20 561.63 лева. 

 По договор от 07.11.2008 г. за покупко-продажба на дървесина на 

временен склад /обект № 814 – отдел 217 „А“ в размер на 10 666.51 

лв. – главница, лихва – обезщетение за забавено плащане на 

главницата в размер на 1 882,81 лева за периода от 23.12.2008г. до 

15.06.2010г., ведно със законната лихва от дата 16.06.2010г. до 

19.10.2021г. в размер на 9 309.72 лева. 

 По договор от 29.06.2009 г. за покупко-продажба на дървесин на 

временен склад /обект № 901 – отдел 135 „Б“ и отдел 135 „Г“ в 

размер на 13 305.60 лв. – главница, лихва – обезщетение за забавено 

плащане на главницата в размер на 1 498,95 лева за периода от 

23.07.2010г. до 15.06.2010г., ведно със законната лихва от дата 

16.06.2010г. до 19.10.2021г. в размер на 26 417.63 лева. 

 

II. Отписва служебно от счетоводния баланс на община Хисаря на 

просрочени задължения на 2 /две/ търговски дружества, заличени от 

Търговския регистър, в резултат на което и на основание действащото 

законодателство и съдебна практика, са загубили своята правосубектност и не 

съществуват като търговии за правния мир, вземания от концесионни 

възнаграждения и от договор за отдаване под наем, на обща стойност 

581 235.58 лв. (петстотин осемдесет и един хиляди лева и 58 ст.), в т.ч. 

330 807.65 лв. (триста и тридесет хиляди осемстотин и седем лева и 65 ст) – 

главница с включено ДДС, 5 449.42 лв. (пет хиляди четиристотин четиридесет и 

девет лева и 42 ст.)- съдебни разноски и лихви в размер на 244 978.51 лв. 

(двеста четиридест и четири хиляди деветстотин седемдесет и осем лева и 51 

ст.), представляващи сбор от задълженията на следните лица, а именно: 

 

1. „АКВАРЕКС -1” ЕООД с ЕИК 131279481 - задължение в общ размер 

на 573 261,19 лева, от които 324 207.65 лв. – главница – представляваща 

дължима сума от концесионно възнаграждение по договор за предоставяне на 

концесия върху имот публична общинска собственост – УПИ I – 255 – парк и 



минерална баня с обща застроена и незастроена площ от 95 000 кв.м. в кв. 3 по 

плана на „Красновски минерални бани“, общ. Хисаря (114 839,09 лв. съгласно 

Решение № 503 от 01.11.2013г., постановено по търг. дело № 329/2013г. и 

209 368,56 лв. начислено концесионно възнаграждение за периода от 

01.07.2013г. до 31.12.2017г.), обезщетение за забавено плащане на 

възнаграждението в размер на 14 447.01 лв. за периода от 10.10.2010 г. до 

18.04.2013 г., ведно със законната лихва върху главницата в общ размер на 

229 157,11 лева (законна лихва върху 114 839,09 лв в размер на 98 388,32 лева 

за периода от 13.05.2013 г. до 19.10.2021г. и законна лихва върху 209 368,56 лв. 

в размер на 130 768,79 лева за периода от 01.07.2013 г. до 19.10.2021г.), както и 

5 449,42 лв. разноски по делото. Към настоящия момент дружеството е заличен 

търговец, загубило е своята правосубектност и не съществува като търговец за 

правния мир. 

 

2. „Стаменов“ ООД с ЕИК: 115104970, със седалище и адрес на 

управление гр. Хисаря, ул. ”Антон Билкин” № 25, представлявано от И. Г. Д. - 

задължение в общ размер на 7 974.39 лева, от които 6 600 лв. – главница – 

представляваща дължим наем по договор от 27.11.2000 г. за отдаване по наем 

на имот № 086055 - нива, IV категория, местност „Селска курия“ землище с. 

Ново Железаре за период от три стопански години, а именно: от 01.10.2017 г. до 

01.10.2020 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 

01.10.2018 г. до 19.10.2021г. в размер на 1 374.39 лева. Към настоящия момент 

дружеството е заличен търговец, загубило е своята правосубектност и не 

съществува като търговец за правния мир. 

 

III. Възлага на кмета на община Хисаря да предприеме необходимите 

правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение. 

МОТИВИ: Предложеният проект на решение с настоящата докладна касае 

отписване по давност вземания на община Хисаря за наемни вноски или по 

съдебни решения, чиито предмет са също наемни правоотношения. 

Общинският съвет прие, че действително са налице описаните в докладната 

предпоставки. Но наред с това, институтът на „погасителната давност” не 

намира автоматично приложение. Дори и да се приеме, че вземанията са 

погасени по давност, това означава, че общината не може да търси тяхното 

събиране по принудителен ред. Наред с това, за длъжниците винаги ще е 

налице моралната възможност доброволно да заплатят своите задължения, 

която възможност общината не следва да отказва. Не на последно място е и 

обстоятелството, че заличаването на тези вземания, автоматично повлича 

кореспондиращото записване в счетоодните книги, а именно – увеличаване на 

загубата. Поради изложените по-горе мотиви, предложеното с докладната 

проект на решение не се прие от необходимото мнозинство. 

 



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

Присъствали –  17             - „против“ – 1 

Гласували – 17                      - „въздържали се“ – 8 

 

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

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“: /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 

                 №  446 

     Взето с Протокол № 25 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.10.2021 год. 

     Относно: точка „Двадесет и четвърта“ - Докладна записка относно: 

Приемане и одобряване на схема за разполагане на преместваеми обекти по 

смисъла на чл. 56 от ЗУТ към Наредбата за разполагане на преместваемите 

обекти за търговски и други дейности и елементи на градското обзавеждане на 

територията на Община Хисаря - докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на 

община Хисаря. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във вр. с чл. 56, ал. 2 и 

ал.9 от ЗУТ, с поименно гласуване  Общински съвет Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

1.  Да приеме схема – предложение за разполагане на преместваеми 

обекти с обособени зони към нея около читалище „Иван Вазов“ и парк 

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

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

Пловдив. 

2. Да одобри схема – предложение за разполагане на преместваеми обекти 

с обособени зони към нея около читалище „Иван Вазов“ и парк „Момина баня“, 

УПИ I-Парк и техническа инфраструктура – публично общинска собственост, 

кв. 91 по плана на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив. 

МОТИВИ: С предложената схема е предложен начина за позициониране и 

разполагане на преместваеми обекти с обособени зони около имоти – публична 

общинска собственост, цитирани в докладната и видни на схемата. Взе се 

предвид, че схемата за разполагане на преместваеми обекти касае общински 

имот парк, с оглед което е необходимо съгласието и одобрението на местния 

орган. Предвид изложеното, общинският съвет намира решението за 

целесъобразно. 

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

Присъствали –  17             - „против“ – няма  

Гласували – 17                      - „въздържали се“ – няма 

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

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“: /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 

                 №  447 

 

     Взето с Протокол № 25 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.10.2021 год. 

 

     Относно: точка „Двадесет и пета“ - Докладна записка относно: Одобряване 

нов символ на община Хисаря - докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община 

Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 21 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 20 от 

„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите 

комисии и взаимодействието му с Общинска администрация“, Общински съвет 

Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Приема и одобрява предложената в Приложение №1 нова визия на 

символа /герба/ на община Хисаря. 

МОТИВИ: Общинският съвет обсъди предложената с докладната 

визуализация на символа. Действително предложението е по- скоро ре-дизайн 

на съществуващия графичен знак на общината, но визията която е предложена е 

осъвременена, като заедно с това, елементи, акцент на Община Хисаря – водите 

и археологията, са запазени. Ето защо, общинският съвет намира решението за 

целесъобразно. 

 

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

Присъствали –  17             - „против“ – няма  

Гласували – 16                      - „въздържали се“ – 2 

 

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

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“: /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 

 

                 №  448 

 

     Взето с Протокол № 25 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.10.2021 год. 

 

     Относно: точка „Двадесет и шеста“ - Докладна записка относно: 

Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 

150 от ЗУТ за трасе на водопровод за минерална вода Ø40 от находище 

„КРАСНОВО“ Сондаж 1 през път III-6061 от републиканската пътна мрежа, 

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

Община Хисаря, Област Пловдив, област Пловдив и ТИП за обект „Водопровод 

за минерална вода“- 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 

във връзка с чл. 150 от ЗУТ, с поименно гласуване  Общински съвет Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

Одобрява ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод за минерална 

вода Ø40 започва от находище „Красново“ Сондаж 1 в УПИ I – Парк и мин. 

Бани, Красновски минерални бани по тротоара на улица с о.т. 9-23 преминава 

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

републиканската пътна мрежа ), 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, със обща дължина на трасето 374 м, съгласно 

пунктирни линии и надписи в жълт цвят за трасето на минералния водопровод 

и пунктирни линии в червен цвят за сервитутите на приложения проект. 

 

МОТИВИ: С предходно Решение №388, вето с Протокол №23/20.07.2021 

Общински съвет – Хисаря е приел КПИИ (комплексен проект за инвестиционна 

инициатива) 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“ 
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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. Поставено е изискване, за одобряването на ПУП-а, 

проектът на инвеститорът да се раздели на два отделни проекти – един за 

уличен водопровод и един за минерален водопровод. Това е изпълнено, като за 

настоящото одобрение на ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод за 

минерална вода Ø40, ЕСУТ със свое Решение №129 от 14.10.21 год. е дал 

положително становище. Преписката е окомплектована с всички необходими 

документи, включително Разрешително за водовземане на минерална вода и 

обяснителна записка. Предвид предходното, както и с оглед реализация на 

инвестиционното намерение, общинският съвет намира решението за 

целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 16 

Присъствали –  17             - „против“ – няма  

Гласували – 16                      - „въздържали се“ – няма 

 

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

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“: /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 

 

                 №  449 

 

     Взето с Протокол № 25 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.10.2021 год. 

 

     Относно: точка „Двадесет и седма“ - Докладна записка относно: 

Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 

150 от ЗУТ за трасе на уличен водопровод Ø90 от съществуващ водопровод РЕ-

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

пътна мрежа до ПИ 39579.125.66, местност „ПОЛЕНАКА“ в землището на с. 

Красново, община Хисаря, област Пловдив и ТИП за обект „Уличен 

водопровод за питейна вода РЕ-HD Ø90“ - 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 

във връзка с чл. 150 от ЗУТ, с поименно гласуване  Общински съвет Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

      Одобрява ПУП – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод за 

питейна вода 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 от републиканската пътна мрежа) 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, със обща дължина на трасето 

330,98 м, към водомерна шахта в имота, съгласно линии и надписи в син цвят за 

трасето на уличния водопровод, пунктирни линии в червен цвят за сервитутите 

на приложения проект. 

 

МОТИВИ: С предходно Решение №388, вето с Протокол №23/20.07.2021 

Общински съвет – Хисаря е приел КПИИ (комплексен проект за инвестиционна 

инициатива) 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 
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„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. Поставено е изискване, за одобряването на ПУП-а, 

проектът на инвеститорът да се раздели на два отделни проекти – един за 

уличен водопровод и един за минерален водопровод. Това е изпълнено, като за 

настоящото одобрение на ПУП – Парцеларен план за трасе на уличен 

водопровод за питейна вода от съществуващ водопровод РЕ-HD Ø90 в 

Красновски минерални бани по тротоара на улица с о.т. 24-23, ЕСУТ със свое 

Решение №128 от 14.10.21 год. е дал положително становище. Преписката е 

окомплектована с всички необходими документи, за да може настоящото 

решение да бъде взето. Предвид предходното, както и с оглед реализация на 

инвестиционното намерение, общинският съвет намира решението за 

целесъобразно. 

 

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

Присъствали –  17             - „против“ – няма  

Гласували – 17                      - „въздържали се“ – няма 

 

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

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“: /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 

                 №  450 

 

     Взето с Протокол № 25 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.10.2021 год. 

 

     Относно: точка „Двадесет и осма“ - Докладна записка относно: 

Актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за периода 2022 - 2024 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности - 

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

 

На основание чл.21 ал.1 т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 83 от Закона за публичните финанси  и  чл. 27 

ал. 2, ал.3 от Наредба на ОбС 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 приета с Решение № 

461/21.01.2014 г., изм. и доп. с Решение № 198/18.10.2016 г. на ОбС, във връзка 

с разпоредбите на РМС № 64 от 22 Януари 2021 г. за бюджетната процедура за 

2022 г. и писмо БЮ-5 от 04 Октомври 2021 г. на Министерство на финансите, с 

поименно гласуване  Общински съвет Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Одобрява бюджетна прогноза за периода 2022 -2024 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на 

община Хисаря, съгласно Приложение № 8 към БЮ-5 от 04 Октомври 2021 г. 

на Министерство на финансите; 

2. Одобрява Прогнозата на показателите за поети ангажименти и за 

задължения за разходи за 2021 г. и 2022 г. на Община Хисаря, съгласно 

Приложение № 1а към БЮ-5 от 04 Октомври 2021 г. на Министерство на 

финансите; 

3. Одобрява Прогноза за общинския дълг и разходите за лихви по него 

за периода 2022 – 2024 г. на Община Хисаря, съгласно Приложение № 6г към 

БЮ-5 от 04 Октомври 2021 г.  на Министерство на финансите; 

4. Одобрява Справка за разходите на общините във връзка с мерките 

за предотвратяване разпространението на COVID-19, съгласно Приложение № 

8а към БЮ-5 от 04 Октомври 2021 г.  на Министерство на финансите; 
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5. Одобрява Формуляр за приоритет инвестиционен проект и Справка 

за разпределение на индикативния бюджет на проект, съгласно Приложение № 

7г към БЮ-5 от 04 Октомври 2021 г.  на Министерство на финансите; 

 

МОТИВИ: Като взе предвид Решение на Министерски съвет № 64 от 22 

Януари 2021 г., с което се определя бюджетната процедура за 2022 г., като взе 

предвид задължителните  указания, дадени от  Министерство на финансите с 

БЮ-5 от 04 Октомври 2021 г. до министерства, ведомства и общини за 

подготовката и представянето на актуализираните бюджетни прогнози за 

периода 2022-2024 г., като единодушно кредитира и приема изцяло изложеното 

в докладната записка, отчитайки, че бюджетната прогноза на община Хисаря е 

разработена на база одобрените параметри в Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2021 г. за финансиране на местните дейности, 

действащата нормативна уредба и натуралните показатели за общината, приети 

с бюджета за 2021 г., както и в изпълнение на т.2.2.3 от РМС 64/22.01.2021 г., 

общинският съвет намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали –  17             - „против“ – няма  

Гласували – 17                      - „въздържали се“ – няма 

 

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

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                      /Петко Петров/  

 


