
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ХИСАРЯ  
 

Град Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ 14      +359 337 6 21 80       council@hisarya.bg       www.hisarya.bg 
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          П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 469 

 

    Взето с Протокол № 28 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 14.12.2021 год. 

 

     Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно: Временен 

безлихвен заем от бюджета за разплащания  по проекти, финансирани със 

средства от Европейския съюз - докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община 

Хисаря. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА , чл.104, ал.1, т.5 във връзка с 

ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.5, ал.1, т.5  от Закона за общинския 

дълг, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря: 

 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие Община Хисаря да поеме краткосрочен дълг, чрез 

безлихвен заем от Бюджета на община Хисаря за разплащане на 

допустими разходи по проекти, финансирани със средства на ЕС, 

при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 138 750 лв. (сто тридесет и осем 

хиляди, седемстотин и петдесет лева); 

 Валута на дълга – лева ; 

 Вид на дълга – краткосрочен;  

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – през 2022г., съобразно сроковете за 

възстановяване на съответното финансиране по конкретната 

програма; 

 Максимален лихвен процент – безлихвен. 

 Начин на обезпечение на кредита: Вземанията на Община Хисаря 

по: 

- Договор № BG05FMOP001-5.001-0053-C03 „Топъл обяд в 

условията на пандемията от COVID в община Хисаря”  

- Договор № BG05М9ОР001-6.002-0145-C01, проект 

„Патронажна грижа + в община Хисаря” 
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- Договор № BG16M1OP002-2.005-0017-C01, проект 

„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за 

разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци 

 

 

МОТИВИ: С оглед навременното разплащане по проект по  Договор № 

BG05FMOP001-5.001-0053-C03 „Топъл обяд в условията на пандемията от 

COVID в община Хисаря”, Договор № BG05М9ОР001-6.002-0145-C01, проект 

„Патронажна грижа + в община Хисаря”  и Договор № BG16M1OP002-2.005-

0017-C01, проект „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за 

разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, както и за изпълнение 

на поетите ангажименти, 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/  
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          П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 470 

 

    Взето с Протокол № 28 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 14.12.2021 год. 

 

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

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на 

местните данъци на територията на община Хисаря, приета с Решение № 

573/20.01.2011г. изменена и допълнена с Решение № 17/13.12.2011г., Решение № 

434/17.12.2013г. и Решение № 629/23.12.2014г., Решение № 175/13.09.2016 г., 

Решение № 688/28.12.2018 г., Решение № 689/28.12.2018г.,Решение № 

709/29.01.2019 г. и Решение № 21/23.12.2019г.-  - докладва: инж. Пенка Ганева – 

Кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1, ал.2 от ЗМДТ,  

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  : 

 

Не се приема предложеното с докладната решение, с което Общински 

съвет Хисаря 

         Приема  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето 

размера на местните данъци на територията на община Хисаря, приета с Решение 

№ 573/20.01.2011г. изменена и допълнена с Решение № 17/13.12.2011г., Решение 

№ 434/17.12.2013г.,Решение № 629/23.12.2014г., Решение № 175/13.09.2016 г., 

Решение № 688/28.12.2018 г., Решение № 689/28.12.2018г., Решение № 

709/29.01.2019 г. и Решение № 21/23.12.2019г. съгласно Приложение №1. 

 

 

МОТИВИ: Предложеното изменение не намери подкрепа от мнозинството 

от общинските съветници. Изложиха се аргументи, че влиянието, което оказа 

разпространението на COVID 19 върху финансовите възможности на данъчно 

задължените лица е в интензитет, чиито негативни последици не са преодоляни, 

като приемането на предложеното изменение допълнително ще утежни 

финансовото състояние на задължените лица. По отношение търистическия 

данък, съветници илзожиха становище, че увеличението на този налог следва да 

бъде извършвано в плавни темпове и предложеното изменение е прекомерно. 
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Поради изложените мотиви, общинският съвет не прие предложеното с 

докладната изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на 

местните данъци на територията на община Хисаря. 

 

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

Присъствали – 17     - „против“ – 6 

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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                                                                                                                                                      П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 471 

 

    Взето с Протокол № 28 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 14.12.2021 год. 

 

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

Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  община Хисаря приета с 

Решение № 574/20.01.2011 г. и последно изм. и доп. с Решение 351/20.04.2021г. 

и приемане на План - сметка за приходите и разходите от/за Такса битови 

отпадъци през 2022 година за Община Хисаря - докладва: инж. Пенка Ганева – 

Кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 66, ал.3 т.2 от Закона за местните данъци и такси, чл.17 

от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услугите на територията на община Хисаря и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, 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 на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на  

община Хисаря приета с Решение № 574/20.01.2011 г. и последно изм. и доп. с 

Решение 351/20.04.2021г., съгласно Приложение № 1; 

         2. Приема и утвърждава ПЛАН-СМЕТКА по населени места за 

приходите от такса „Битови отпадъци” и разходите за дейностите „Чистота, 

сметосъбиране и сметоизвозване, проучване, проектиране, изграждане, 

поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови 

отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО и почистване на 

териториите предназначени за обществено ползване за 2022г., съгласно 

Приложение № 2; 

 

МОТИВИ: Съобразявайки се с анализа на собствените приходи на Община 

Хисаря  и с оглед изложения в мотивите към проекта на Наредба за изменение на 

Наредбата за определянето и администратирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Хисаря (Наредбата)  размер на  разходните 

отговорности, Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

План- сметката е била публикувана на електронната страница на общината за 

обществено обсъждане, като в предоставения 30-дневен срок не са постъпили  
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никакви предложения или възражения. Административно-производствената 

процедура по приемане на План-сметката е спазена. При определяне на таксата за 

извършваната услуга са взети предвид изискванията на чл. 62 и следващите в 

раздела от ЗМДТ, а при анализа на дейността на Регионалното депо са взети 

предвид изискванията на Закона за управление на отпадъците. Изложената 

икономическа обосновка от вносителя на докладната е подробна и основателна. В 

предложената план-сметка приходите са изчислени съгласно определения с 

Наредбата общ размер на промилите по съответните населени места, без да се 

завишава промила за физическите и юридическите лица за всички населени места. 

На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), такса за 

битови отпадъци за 2022 г. се определя в съответствие с необходимите разходи за 

осигуряване на услугите по събиране и извозване на битовите отпадъци, 

обезвреждането им в депа или други съоръжения, както и за поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване. Размерът на таксата е 

определен за всяка услуга поотделно, респ. такса битови отпадъци се състои от 

три компонента, включващи цената на съответните услуги, като размерът на 

отделните компоненти е съобразен и отговаря на разходите по предложената 

план-сметка за съответните дейности по събиране, извозване и обезвреждане в 

депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползван. Воден от горното, Общински 

съвет – Хисаря взе настоящото решение. 

 

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

Присъствали – 17     - „против“ – 6 

Гласували – 16                   - „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/  
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         П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 472 

 

    Взето с Протокол № 28 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 14.12.2021 год. 

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

Програма за опазване на околната среда на община Хисаря за периода 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. 79, ал. 4 от 

Закона за опазване на околната среда, Общински съвет Хисаря: 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

Приема Програма за опазване на околната среда на Община Хисаря за 

периода 2021-2027 г. 

 

МОТИВИ: Натоящото решение се приема на основание чл.79 ал.4 от 

Закона за опазване на околната среда и е произвоствена необходимост по 

приемане на прелдожената от вносителя Програма за опазване на околната 

среда на Община Хисаря за периода 2021-2027 г. Програмата е разработена в 

съответстията с методическите укзанаия на МОСВ. В обхвата й попадат 

дейности, свързани с опазването на околната среда, енергийната ефективност, 

прехода към кръговата икономика, устойчиво и балансирано териториално 

развитие, изведени и приоритизирани на база идентифицираните проблеми, 

които общинското ръководство трябва да реши, за да се постигне 

екологосъобразно социалноикономическо развитие. Предвижданията на 

програмата се основават на принципа на устойчивото развитие и опазване на 

компонентите на околната среда, елементите на защитените зони, поради което 

няма вероятност реализирането и да доведе до намаляване числеността и 

плътността на популациите на видовете, предмет на опазване в зашитените зони 

и до намаляване на благоприятния им природозащитен статус. С огелд 

предходното, общинският съвет намура решението 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/  
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          П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 473 

 

    Взето с Протокол № 28 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 14.12.2021 год. 

     Относно: точка „Пета“ - Докладна записка относно: Програма за 

развитие на читалищната дейност на територията на община Хисаря през 2022 

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

На основание чл. 21 ал. 1 т.12 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 

Хисаря: 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Общински съвет град Хисаря приема Програма за развитие на 

читалищната дейност на територията на община Хисаря през 2022 год. 

МОТИВИ: Съгласно чл. 26а, от ал.1 до ал. 4 от Закона за народните 

читалища председателите на народните читалища изготвят и внасят 

предложения за дейността си пред Кмета на общината. Общинската 

администрация от своя страна внася предложението, като ежегодна Програма за 

развитие на читалищната дейност пред Общински съвет – Хисаря, който следва 

да вземе съответното решение. Депозираната с докладната  програма за развитие 

е ориентирана към развитието и обогатяването на културния живот в общината 

и задоволяването на потребностите на гражданите. Читалищата са определени 

като важни центрове за съхраняване и развитие на любителското творчество и 

инициатива и културно-просветителски звена. Някои от основните задачи на 

читалищата са да опазва културно-историческото наследство и националните 

традиции; да спомага изграждането на ценностна система у децата и младежите; 

да разработва и реализира инициативи /проекти за местно развитие и 

финансиране на читалищната дейност; да работи за осигуряване на по-добра, по-

съвременна и по-висококачествена образователна, културна, социална и 

информационна среда на населението. Воден от предходното, общинският съвет 

намира решението 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:council@hisarya.bg
file:///C:/Users/t.aksimova/Desktop/www.hisarya.bg


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ХИСАРЯ  
 

Град Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ 14      +359 337 6 21 80       council@hisarya.bg       www.hisarya.bg 

 

Municipality of Hisarya                                                                                                 14 General Gurko Street, Town of Hisarya  

 

         П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 474 

 

    Взето с Протокол № 28 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 14.12.2021 год. 

 

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

изпълнение на МАНДАТНА ПРОГРАМА за мандат 2019 – 2023 г. за периода 

2020 – 2021 г.- докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 12 и т.23 вр. чл.21, ал.2, във връзка с чл. 44, ал. 

5 от ЗМСМА, Общински съвет Хисаря: 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

         Приема отчет за изпълнение на МАНДАТНА ПРОГРАМА за управление 

на община Хисаря за мандат 2019 г. – 2023 г. за периода 2020 - 2021 г. 

 

МОТИВИ: С оглед осъществяване на контрол върху кмета на общината 

по изпълнението на мандатната програма, съгласно чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, 

общинският съвет намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 15                   - „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  
 

Град Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ 14      +359 337 6 21 80       council@hisarya.bg       www.hisarya.bg 

 

Municipality of Hisarya                                                                                                 14 General Gurko Street, Town of Hisarya  

           

         П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 475 

 

    Взето с Протокол № 28 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 14.12.2021 год. 

     Относно: точка „Седма“ - Докладна записка относно: Удължаване на 

продължителността на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ - 

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

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

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

         Общински съвет Хисаря дава съгласие да се удължи срокът за изпълнение 

на проект „3.1.-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община 

Хисаря“ до 30.06.2022 г. 

 

МОТИВИ: Като взе предвид писмо с изх. № 08-00-14209/02.12.2021г. на 

Агенция за социално подпомагане, с което се уведомява, че със средства 

определени в решението на Министерсаки съвет за Оперативна програма за 

храни и /или основно материално подпомагане по механизма REACT-EU за 

2022 г. предоставянето на топъл обяд може да бъде удължено до 30.06.2022 г.; 

като взе предвди, че договорът на община Хисаря по операцията за 

предоставяне на топъл обяд по проект „3.1.-Топъл обяд в условията на 

пандемията от COVID-19 в община Хисаря“ изтича на 10.12.2021 г. и за 

неговото удължаване е необходимо съгласие за продължаване на проекта на 

територията на община Хисаря до 30.06.2022; като взе предвид, че в този 

договор са включени 150 потребителя от различните населени места в 

общината, общинският съвет намери 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  
 

Град Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ 14      +359 337 6 21 80       council@hisarya.bg       www.hisarya.bg 

 

Municipality of Hisarya                                                                                                 14 General Gurko Street, Town of Hisarya  

 

                                                                                                                                                      П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 476 

 

    Взето с Протокол № 28 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 14.12.2021 год. 

 

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

еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета на община 

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

На основание  чл.21, ал.1, т.8 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 400 

(четиристотин) лв. на Б. С. Л., с. Красново, поради претърпяна  оперативна 

интервенция. Г-жа Л. е представила епикриза от Уни Хоспитал , гр. Панагюрище 

и фактури на обща стойност 1261,80лв. 

   

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 подадените от лицето документи за отпускане на помощи и 

предвид това, че същите отговарят 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. от Общински съвет Хисаря, Общинския 

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  
 

Град Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ 14      +359 337 6 21 80       council@hisarya.bg       www.hisarya.bg 

 

Municipality of Hisarya                                                                                                 14 General Gurko Street, Town of Hisarya  

         П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 477 

 

    Взето с Протокол № 28 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 14.12.2021 год. 

 

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

Бюджет 2021 г., Инвестиционната програма 2021 г., Ремонтна програма 2021 г. 

и Разчета 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, чл.125, ал.4 и 

чл.144 ал.4 от ЗПФ и чл.41, ал.2, 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 актуализация по плана на бюджета на Община Хисаря и 

второстепенните разпоредители за 2021 г., съгласно Приложения № 1, 2 и 3; 

         2. Приема актуализация на Инвестиционна програма на общината за 2021 

г., съгласно Приложение № 4; 

         3. Приема актуализация на Ремонтната програма на общината за 2021 г., 

съгласно Приложение № 5; 

        4. Приема актуализация на Разчета на СЕС,на община Хисаря за 2021 г., 

съгласно Приложения № 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3, 

11.4, 11.5, 12,13,14 и 15; 

        5. Актуализира Приложение № 22 към Решение № 308/16.02.2021 г., 

съгласно Приложение № 16; 

 

 

 

 

МОТИВИ: С оглед контрола върху осигуряването и финансирането на 

публични блага и услуги, преразпределението и трансферирането на средства в 

общинския бюджет налагащо 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 без да се изменя общия размер и в изпълнение 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ХИСАРЯ  
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на законовите разпоредби по изпълнението и неговото отчитане, общинския 

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/  
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ХИСАРЯ  
 

Град Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ 14      +359 337 6 21 80       council@hisarya.bg       www.hisarya.bg 
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         П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 478 

 

    Взето с Протокол № 28 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 14.12.2021 год. 

 

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

дейността на Административната комисия към Общински съвет Хисаря за 2021 

г. - докладва: Даниела Пирянкова – Председател на Административна комисия. 

 

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

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

          Общински съвет Хисаря приема Отчет за дейността на 

Административната комисия към Общински съвет Хисаря за 2021 г. 

 

МОТИВИ: С приемането на отчета за работата на Административната комисия 

към общинския съвет за периода декември 2020 г. – ноември 2021 г. се извърши 

проверка на дейността на комисията и съответствието на тази дейност с 

разпоредбите Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - 

Хисаря, неговите комисии, взаимодействието му с общинската администрация. 

Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 16                   - „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/  
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         П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 479 

 

    Взето с Протокол № 28 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 14.12.2021 год. 

 

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

работата на Постоянна комисия по устройство на територията, инфраструктура, 

благоустрояване и околна среда - докладва: инж. Атанас Куковски - Председател 

на  ПК по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна 

среда към Общински съвет Хисаря.  

 

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

Хисаря: 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

        Общински съвет Хисаря приема отчета за работата на Постоянна комисия 

по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда 

към Общински съвет Хисаря за периода декември 2020 г. – ноември 2021 г.  

 

МОТИВИ: С приемането на отчета за работата на Постоянна комисия по 

устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда за 

периода декември 2020 г. – ноември 2021 г. се извърши проверка на дейността 

на комисията и съответствието на тази дейност с разпоредбите Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет - Хисаря, неговите комисии, 

взаимодействието му с общинската администрация. Общински съвет-Хисаря 

намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 16                   - „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/  
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         П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 480 

 

    Взето с Протокол № 28 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 14.12.2021 год. 

 

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

работата на Постоянна комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция 

и конфликт на интереси - докладва: инж. Бойко Гавраилов - Председател на  ПК 

по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси към 

Общински съвет Хисаря.      

 

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

Хисаря: 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

         Общински съвет Хисаря приема отчета за работата на Постоянна комисия 

по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси към 

Общински съвет Хисаря за периода декември 2020 г. – ноември 2021 г. 

 

          МОТИВИ: С приемането на отчета за работата на Постоянна комисия по 

икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси за периода 

декември 2020 г. – ноември 2021 г. се извърши проверка на дейността на 

комисията и съответствието на тази дейност с разпоредбите Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет - Хисаря, неговите комисии, 

взаимодействието му с общинската администрация. Общински съвет-Хисаря 

намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 16                   - „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/  
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          П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 481 

 

    Взето с Протокол № 28 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 14.12.2021 год. 

 

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

дейността на ПК по образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм, 

здравеопазване, младежка и социална политика - докладва: Ива Вълчева – 

Председател на ПК по образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм, 

здравеопазване, младежка и социална политика.  

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

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

         Приема отчета за дейността на ПК по образование, култура, 

вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и социална 

политика за периода декември 2020 г. – ноември 2021 г. 

 

МОТИВИ: С приемането на отчета за работата на ПК по образование, 

култура, вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и 

социална политика за периода декември 2020 г. – ноември 2021 г. се извърши 

проверка на дейността на комисията и съответствието на тази дейност с 

разпоредбите Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - 

Хисаря, неговите комисии, взаимодействието му с общинската администрация. 

Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 16                   - „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/  
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         П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 482 

 

    Взето с Протокол № 28 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 14.12.2021 год. 

 

     Относно: точка „Четиринадесета“ - Докладна записка относно: 

обявяване на открит конкурс за маркиране на насаждения в горски территории, 

собственост на Община Хисар, включващо маркиране на подлежащи за сеч 

дървета, сортиментиране и изготвяне на съпровождаща документация /карнет 

описи, сортиментни ведомости, технологични планове и схеми/ в отдели и 

подотдели, предвидени за отдаване в ЛСФ 2022 - докладва: инж. Ангел 

Веселинов – Директор на Директор на ОП ОГС – Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.1, т. 1, чл. 10, 

ал.1, т. 18, чл. 12, 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 

Общински съвет Хисаря: 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

               1. Да се организира и проведе открит конкурс за маркиране на 

насаждения в горски територии, собственост на Община Хисар, включващо 

маркиране на подлежащи за сеч дървета, сортиментиране и изготвяне на 

съпровождаща документация /карнет описи, сортиментни ведомости, технологични 

планове и схеми/ за  отдели от ЛСФ 2022 г.: 148-в, г, 149-г, 115-г, б, в, 147-в, е, д, ж, 

м, 122-г, д, в, е, 108-б, д, з, л, е, ж, и, 252-а, в, з, к, м 

             2.         Приема минимални единични начални цени за маркиране на 

насаждения както следва: 

- За възобновителни сечи 2,60 лв. за 1 м.куб. 

- За отгледни сечи – 3,00 лв. за 1 м.куб. 

 

 

МОТИВИ: За ползването на дървесина и недървесни горски продукти за 

Лесосечен фонд 2022 год. е необходимо да се извърши маркиране на дървесина 

в горски територии собствени на община Хисаря. Съгласно разпоредбите на  

чл.12 ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, дейностите  
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по маркиране се възлагат чрез открит конкурс. Ето защо, с оглед осъществяване 

на ползването на дървесина за Лесосечния фонд, 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/  
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         П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 483 

 

    Взето с Протокол № 28 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 14.12.2021 год. 

 

     Относно: точка „Петнадесета“ - Докладна записка относно: 

Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2021 година и даване на съгласие за 

продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост по реда 

на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, представляващ УПИ XII- общ. кв.97 по КРП на с. 

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

инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т.2,  чл. 35, ал. 

3, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, с поименно гласуване 

Общински съвет Хисаря: 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

         1. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2021 година, като в Раздел ІІ. точка 

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

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

включва: 

- УПИ XII- общ. кв.97 по КП на с. Паничери, община Хисаря, област Пловдив, 

одобрен със заповед № 2866 и № 2867 от 1940 г. и РП одобрен със заповед № 

2866 и № 2867 от 1940 г. и Решение на ОбС Хисаря № 189 от 08.09.2020 г. с 

площ от 873 кв.м. 

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

общински недвижим имот представляващ : 

УПИ XII- общ. кв.97 по КП на с. Паничери, община Хисаря, област Пловдив, 

одобрен със заповед № 2866 и № 2867 от 1940 г. и РП одобрен със заповед № 

2866 и № 2867 от 1940 г. и Решение на ОбС Хисаря № 189 от 08.09.2020г. с 

площ от 873 кв.м. актуван с акт за частна общинска собственост № 

1415/30.11.2020 година, вписан с вх.рег. № 33247/07.12.2020 г., акт № 4, том 96 

в Служба по вписванията гр. Пловдив,  на собственика на законно построената 

в имота сграда, а именно: МОТИВА СУПЕРФУУДС ЕООД, ЕИК 205457670, 

със седалище и адрес на управление: гр. Хисаря, п.к. 4180, ул.”Шейново” № 5,  
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ет.4, ап. 10, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала 

М. Х. А.. 

     3. Одобрява пазарната оценка в размер на 6 498.00 / шест хиляди 

четиристотин деветдесет и осем/ лева с ДДС, определена с доклад от месец март 

2021 г. на независим лицензиран оценител,  инж. З. Д. Р. и определя същата за 

продажна цена на УПИ XII- общ. кв.97 по КП на с. Паничери, община Хисаря, 

област Пловдив, одобрен  

със заповед № 2866 и № 2867 от 1940 г. и РП одобрен със заповед № 2866 и № 

2867 от 1940 г. и Решение на ОбС Хисаря № 189 /08.09.2020 г.  

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

закона действия. 

 

 

МОТИВИ: Като взе предвид, че молителите са собственици на 

построената върху имота сграда, като взе предвид, че съгласно шредставеното 

удостоверение №26-00-1459 (1)/30.11.2021 год. сградата е „заварен строеж”, 

съгласно пар.21 от ЗР на ЗУТ, и като такава е законна, като взе предвид, че са 

налице предпоставките на чл.35 ал.3 от ЗОС и за общинския имот няма 

постановени решения на общинския съвет или текущи търгове за продан на 

имота, както и с цел осигуряване на приходи за общинския бюджет за 

обезпечаване финансирането на част от общинските дейности, Общински 

съвет-Хисаря намира настоящото решение за целeсъобразно 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 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/  
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         П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 484 

 

    Взето с Протокол № 28 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 14.12.2021 год. 

 

     Относно: точка „Шестнадесета“ - Докладна записка относно: 

Одобряване на предварително съгласие по чл. 21, ал. 5 от ЗОС за сключване на 

договор за замяна между Община Хисаря и Н. И. П.,  Н. А. Я. и Ж. В. Я. - 

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

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 5 от ЗОС, с поименно 

гласуване Общински съвет Хисаря: 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

        1. Одобрява предварителното съгласие по чл. 21, ал. 5 от ЗОС, постигнато на 

02.12.2021 г. между Кмета на Община Хисаря – инж. Пенка Ганева и Н. И. П.,  Н. А. 

Я. и Ж. В. Я., собственици на поземлени имоти (ПИ) № 509 и 508 по КРП на с. 

Паничери, общ. Хисаря, обл. Пловдив, одобрен със Заповеди №№ 2866, 2867/1940 

година, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 182, том 

2, рег. № 10535, дело 347 от 12.12.2005 г. , Нотариален акт за покупко-продажба на 

недвижим имот № 127, том I, рег. № 2489, дело 123 от 21.04.2003 г., Нотариален акт 

№ 29, т. 11, д. № 10441 от 23.11.1992 г., и удостоверение за наследници, с което, частта 

от ПИ 509,  в размер на 279 кв.м. попадаща в улица с о.т. 280-284 да не се отчуждава, 

а общината да я придобие чрез замяна с 431 кв.м.  общинско място участващо в УПИ 

IV-508, като разликата от 152 кв.м. да бъде заплатена от Н. И. П.,  Н. А. Я. и Ж. В. Я. 

по пазарна цена, определена от независим лицинзиран оценител и одобрена от 

Общински съвет Хисаря. 

  

 

МОТИВИ: Като взе предвид улично – регулационния план на с. Паничери, общ 

Хисая, одобрен със Заповеди №2866, 2877 от 1940 год. по отнощение УПИ III-509 

УПИ IV-508, кв.100 по КРП с.Паничери; като взе предвид, че този улично-

регулационен план не  е приложен до момента; като взе предвди, че съобразно плана 

се предвижда от ПИ 509 да бъдат отчуждени 279 /двеста седемдесет и девет/ кв.м. за 

улица с осови точки 280-284; като взе предвди, депозирано заявление вх. № 94-00- 
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Н-3/04.01.2021г. изменено и допълнено със заявление вх. № 94-00-Н-3-(2) от 

30.11.2021г. относно искане да се приложи първичния, неприложен до момента 

улично-регулационен план на с. Паничери, одобрен със заповеди №№ 2866, 

2867/1940 година, по отношение на УПИ III–509 и УПИ IV-508, квартал 100 по КРП 

на с. Паничери; кто взе предвид изложените в докладната обстоятелства и 

приложените документи; като взе предвид постигнатото на 02.12.2021 год. 

предварително съгласие със собствениците на ПИ 509, кв. 100 по КРП на с. 

Паничери – Н. А. Я. и Ж. В. Я. и собствениците на ПИ 508, кв. 100 по КРП на с. 

Паничери – Н. А. Я. и Н. И. П. за частта от ПИ 509, в размер на 279 кв.м. попадаща 

в улица с о.т. 280-284 да не се отчуждава, а общината да я придобие чрез замяна с 

431 кв.м. общинско място участващо в УПИ IV-508, като разликата от 152 кв.м. да 

бъде заплатена от Н. И. П., Н. А. Я. и Ж. В. Я. по пазарна цена определена от 

независим лицинзиран оценител и одобрена от Общински съвет Хисаря, общинският 

съвет единодушно намери решението за целесъибразно. 

 

 

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  
 

Град Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ 14      +359 337 6 21 80       council@hisarya.bg       www.hisarya.bg 

 

Municipality of Hisarya                                                                                                 14 General Gurko Street, Town of Hisarya  

 

         П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 485 

 

    Взето с Протокол № 28 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 14.12.2021 год. 

 

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

на решение за приемане на дарение на ПИ 69016.229.12 и ПИ 69016.106.6 

с.Старосел, собственост на „БЕРЖЕ ТРАКИЯ” ЕООД, ЕИК 115281935 - 

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

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 1 и 

ал. 3 от ЗОС, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря: 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

         1. Общински съвет Хисаря, дава съгласие Община Хисаря да приема 

дарение от „БЕРЖЕ ТРАКИЯ” ЕООД, ЕИК 115281935, на следните недвижими 

имоти: 

Поземлен имот 69016.299.12, област Пловдив, община Хисаря, с. Старосел, м. 

КОШОВИЦА, НТП - за местен път, площ 131 кв.м, стар номер 299012, съседи: 

69016.299.8, 69016.299.11, 69016.299.10.69016.1.112, Заповед за одобрение на КККР 

№ РД-18-782/01.11.2019 г. на ИД на АГКК, собственост на „БЕРЖЕ ТРАКИЯ” ЕООД, 

ЕИК 115281935 съгласно Нотариален акт № 7, том 68, рег. № 25004, дело 13567 от 

25.07.2018 г. 

Поземлен имот 69016.106.6, област Пловдив, община Хисаря, с. Старосел, м. 

КОРИЯТА, НТП - за местен път, площ 210 кв.м, стар номер 106006, съседи: 

69016.1.771, 69016.1.112, 69016.106.5, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-

782/01.11.2019 г. на ИД на АГКК, собственост на „БЕРЖЕ ТРАКИЯ” ЕООД, ЕИК 

115281935 съгласно Договор за покупко - продажба на недвижим имот № 195, том 

103, рег. № 34943 от 22.12.2020 г. 

2. Възлага на кмета на общината да извърши всички правни и фактически 

действия по процедурата за дарението и сключи договор за дарение, съобразно 

дийстващото законодателство. 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ХИСАРЯ  
 

Град Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ 14      +359 337 6 21 80       council@hisarya.bg       www.hisarya.bg 

 

Municipality of Hisarya                                                                                                 14 General Gurko Street, Town of Hisarya  

 

3. Всички разходи по сделката да бъдат за сметка на „БЕРЖЕ ТРАКИЯ” ЕООД, 

ЕИК 115281935 

 

МОТИВИ: С оглед обстоятелството, че горепосочените поземлени имоти са с 

отредено НТП – за местен път, който ще бъде използван за обществени нужди, както 

и с цел осигуряване на транспортен достъп до имоти в землището на с. Старосел, 

общинският съвт 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  
 

Град Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ 14      +359 337 6 21 80       council@hisarya.bg       www.hisarya.bg 

 

Municipality of Hisarya                                                                                                 14 General Gurko Street, Town of Hisarya  

 

         П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 486 

 

 

    Взето с Протокол № 28 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 14.12.2021 год. 

 

 

     Относно: точка „Осемнадесета“ - Докладна записка относно: Вземане 

на решение за приемане на дарение на ПИ 69016.299.756 с.Старосел, собственост 

на „РОЗА БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК 130358987  - докладва: инж. Пенка Ганева – 

Кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 1 и 

ал. 3 от ЗОС, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря: 

 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

 

         1. Общински съвет Хисаря, дава съгласие Община Хисаря да приеме 

дарение от „РОЗА БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК 130358 , на следния недвижим имот: 

 

Поземлен имот 69016.299.756, област Пловдив, община Хисаря, с. Старосел, м. 

КОШОВИЦА, НТП - за местен път, площ 64 кв.м, стар номер 299006, съседи: 

69016.301.748, 69016.299.755, 69016.299.753, 69016.299.754, 69016.1.771, Заповед за 

одобрение на КККР № РД-18-782/01.11.2019 г. на ИД на АГКК, Заповед за изменение 

на КККР № 18-5582-23.06.2020/23.06.2020 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – ПЛОВДИВ, 

собственост на „РОЗА БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК 130358, съгласно Нотариален акт № 

75, том 25, рег. 9548, дело 4931 от 26.03.2018 г., издаден от Служба по вписвания – 

Пловдив. 

2. Възлага на кмета на общината да извърши всички правни и фактически 

действия по процедурата за дарението и сключи договор за дарение, съобразно 

дийстващото законодателство. 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ХИСАРЯ  
 

Град Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ 14      +359 337 6 21 80       council@hisarya.bg       www.hisarya.bg 

 

Municipality of Hisarya                                                                                                 14 General Gurko Street, Town of Hisarya  

 

3. Всички разходи по сделката да бъдат за сметка на „РОЗА БЪЛГАРИЯ” ООД, 

ЕИК 130358987. 

 

 

МОТИВИ: С оглед обстоятелството, че горепосоченият поземлен имот е с 

отредено НТП – за местен път, който ще бъде използван за обществени нужди, както 

и с цел осигуряване на транспортен достъп до имоти в землището на с. Старосел, 

общинският съвт 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  
 

Град Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ 14      +359 337 6 21 80       council@hisarya.bg       www.hisarya.bg 

 

Municipality of Hisarya                                                                                                 14 General Gurko Street, Town of Hisarya  

 

          П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 487 

 

 

 

    Взето с Протокол № 28 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 14.12.2021 год. 

 

 

     Относно: точка „Десетнадесета“ - Докладна записка относно: Вземане на 

решение за приемане на дарение на ПИ 69016.299.754 с.Старосел, собственост на 

„ИВИРА ИНВЕСТ” ООД, ЕИК 130494773 - докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на 

община Хисаря. 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 1 и ал. 

3 от ЗОС, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря: 

 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

 

         1. Общински съвет Хисаря, дава съгласие Община Хисаря да приема дарение 

от „ИВИРА ИНВЕСТ” ООД, ЕИК 130494773, на следния недвижим имот: 

 

Поземлен имот 69016.299.754, област Пловдив, община Хисаря, с. Старосел, м. 

КОШОВИЦА, НТП - за местен път, площ 46 кв.м, стар номер 299008, съседи: 

69016.299.756, 69016.299.755, 69016.299.753, 69016.299.11, 69016.299.12, 69016.1.771, 

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-782/01.11.2019 г. на ИД на АГКК, собственост 

на „ИВИРА ИНВЕСТ” ООД, ЕИК 130494773, съгласно Договор за замяна на недвижим 

имот № 261, том 18, рег. 19481 от 14.11.2003 г. издаден от Служба по вписвания  - 

Пловдив. 

2. Възлага на кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия 

по процедурата за дарението и сключи договор за дарение, съобразно дийстващото 

законодателство. 

 

mailto:council@hisarya.bg
file:///C:/Users/t.aksimova/Desktop/www.hisarya.bg


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ХИСАРЯ  
 

Град Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ 14      +359 337 6 21 80       council@hisarya.bg       www.hisarya.bg 

 

Municipality of Hisarya                                                                                                 14 General Gurko Street, Town of Hisarya  

 

3. Всички разходи по сделката да бъдат за сметка на „ИВИРА ИНВЕСТ” ООД, ЕИК 

130494773. 

 

 

МОТИВИ: С оглед обстоятелството, че горепосоченият поземлен имот е с отредено 

НТП – за местен път, който ще бъде използван за обществени нужди, както и с цел 

осигуряване на транспортен достъп до имоти в землището на с. Старосел, общинският 

съвт 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  
 

Град Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ 14      +359 337 6 21 80       council@hisarya.bg       www.hisarya.bg 

 

Municipality of Hisarya                                                                                                 14 General Gurko Street, Town of Hisarya  

 

            П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 488 

 

    Взето с Протокол № 28 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 14.12.2021 год. 

     Относно: точка „Двадесета“ - Докладна записка относно: Промяна начина 

на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 69016.501.11, с. Старосел, 

общ. Хисаря, обл. Пловдив, м. „Св. Атанас“ от „пасище“ в „друг вид земеделска 

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

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 78 а от 

ППЗСПЗЗ, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря: 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

         1. Общински съвет Хисаря дава принципно съгласие за извършване промяна 

начина на трайно ползване по реда на чл. 78 а от ППЗСПЗЗ на общински поземлен 

имот с идентификатор 69016.501.11, обл. Пловдив, общ. Хисаря, с. Старосел, нтп – 

пасище, площ 42281 кв. м. вид собственост - общинска публична, вид територия - 

земеделска, категория на земята 8, номер по предходен план 501011, по КККР 

одобрени със заповед № РД-18-782/01.11.2019 година на Изпълнителен Директор 

на АГКК от „пасище” в „друг вид земеделска земя”. 

       2. Упълномощава Кмета на Община Хисаря да извърши всички необходими 

действия за изпълнение процедурата по чл. 78 а от ППЗСПЗЗ за промяна начина на 

трайно ползване на имота по точка 1. 

МОТИВИ: Настоящото решение е досежно започвване на процедура по 

чл.78а от ППЗСПЗЗ за промяна на НТП. С оглед изложеното в докладната и кто взе 

предвди Констативен протокол от 06.12.21 год. на комисия от общинакта 

админстрация, както и уведомленията ит ОСлЗ и РИОСВ, общинският съвет счита, 

че зa по-ефективното реалзиране на имота е допустимо промяната на неговото 

НТП. Ето защо, съветниците единодушно дадоха своето съгласие кмета на 

обшината да проведе процедура по чл.78а от ППЗСПЗЗ за промяна на НТП. 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/  
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ХИСАРЯ  
 

Град Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ 14      +359 337 6 21 80       council@hisarya.bg       www.hisarya.bg 

 

Municipality of Hisarya                                                                                                 14 General Gurko Street, Town of Hisarya  

 

            П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 489 

 

    Взето с Протокол № 28 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 14.12.2021 год. 

 

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

за подписване на Споразумение за партньорство между Община Хисаря и 

Сдружение „Платформа АГОРА“ по проект „Общински фондове за местни 

инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности“– - докладва: инж. 

Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 59, 

ал. 1 и чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно гласуване Общински съвет 

Хисаря: 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

Не се приема предложеното с докладната решение, с което Общински съвет 

Хисаря 

 

        1. Дава съгласие Кмета на община Хисаря да подпише споразумение за 

партньорство със Сдружение „Платформа АГОРА“ по проект „Общински фондове 

за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности“. 

       2. Приема правилник за организацията, дейността и управлението на 

Фонд за подкрепа на местни инициативни. 

       3. Определя максимална безвъзмездна финансовата помощ, предоставяна 

от Фонда за подкрепа на местни инициативи, за една инициатива, в размер на 

3000,00 /три хиляди/ лева за 2022 година. 

      4. Одобрява проект на договор за предоставяне на съвместен финансов 

ресурс, който да бъде подписан след приемане на общински бюджет за целите на 

Фонда за местни инициативи на община Хисаря за 2022 година. 

  

МОТИВИ: Настоящото решение е във връзка с заявено предложение от 

Сдружение „Платформа АГОРА” за участие на община Хисаря в проект 

„Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на 

активните общности“. Разпоредбата на чл.59 от ЗМСМА дава възможност на 

община Хисаря да сътрудничи с юридически лица, както и да създава сдружения с 

тях, чрез които да се постигат цели от взаимен интерес. Предложеният от 

сдружението модел на реализиране на подкрепа за местната инициатива в  
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общината не е с приоритетен интерес за общината на този етап. Воден от 

предходното, общинският съвет не прие предложеното с докладната решение, с 

което да се одобрят приложените споразумение, правилник и договор за 

предоставяне на съвместен финансов ресурс, с оглед осъществяване на 

партньорство със Сдружение „Платформа АГОРА“. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 2 

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 17                   - „въздържали се“ – 15 

 

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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            П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 490 

 

    Взето с Протокол № 28 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 14.12.2021 год. 

 

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

план за работата на Общински съвет Хисаря през 2022г. - докладва: инж. Найден 

Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и  във връзка с чл. 4 от 

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет 

Хисаря: 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема годишния план за работата на Общински съвет Хисаря през 2022 г. 

 

         

МОТИВИ: Предвид публичното начало и информираността на местната 

общност относно въпросите, които ще бъдат разгледани и решенията, които ще се 

гласуват по тях, общинският съвет единодушно намира настоящото решение 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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