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П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 492 

 

    Взето с Протокол № 30 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 18.01.2022 год. 

 

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

00-П-356/16.12.2021 г. от П. Т. Ш., Д. Т. К. и И. З. Б. чрез пълномощник П. Т. 

Ш. за допускане на изработване на ПУП – Парцеларни планове за елементи 

на техническата инфраструктура – трасе на електрически кабел 1 kV, уличен 

водопровод PE-HD Ф 90 и улична канализация PE Ф 315 за захранване на 

УПИ І-1.358, жилищно застрояване, отреден за ПИ с ИД 77270.1.358 по КККР 

на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив- докладва: инж. Пенка 

Ганева – Кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и 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 електрически кабел 1 kV, уличен водопровод PE-

HD Ф 90 и улична канализация PE Ф 315 за захранване на УПИ І-1.358, 

жилищно застрояване, отреден за ПИ с ИД 77270.1.358 по КККР на гр. 

Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, да преминат през улица „Бор“ с 

осови точки 99-209 по РП на гр. Хисаря, кв. Момина баня, и през ПИ 

77270.1.12, общинска публична собственост, вид територия земеделска, с 

НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, а сервитута да засегне ПИ 

с ИД 77270.1.11, общинска публична собственост, вид територия земеделска, 

с НТП пасище, по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив. 
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2. Одобрява на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Задание по чл. 125 от ЗУТ за 

проектиране на ПУП – Парцеларни планове за трасе на електрически кабел 1 

kV, уличен водопровод PE-HD Ф 90 и улична канализация PE Ф 315 за 

захранване на УПИ І-1.358, жилищно застрояване, отреден за ПИ с ИД 

77270.1.358 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, както 

следва: 

2.1 За трасето на електрически кабел 1 kV започващо от съществуващ стълб 

6А6, находящ се на ул. „Бор“ с осови точки 99-209 по РП на гр. Хисаря, кв. 

Момина баня, преминаващо през ПИ 77270.1.12, общинска публична 

собственост, вид територия земеделска, с НТП за селскостопански, горски, 

ведомствен път, до ПИ с ИД 77270.1.358 по КККР на гр. Хисаря, Община 

Хисаря, Област Пловдив, по червени линии и надписи за трасето на 

електропровода в приложената скица - предложение. 

2.2 За трасето на уличен водопровод PE-HD Ф 90 започващо от съществуващ 

водопровод PE-HD Ф 90, находящ се на ул. „Бор“ с осови точки 99-209 по РП 

на гр. Хисаря, кв. Момина баня, преминаващо през ПИ 77270.1.12, общинска 

публична собственост, вид територия земеделска, с НТП за селскостопански, 

горски, ведомствен път, до ПИ с ИД 77270.1.358 по КККР на гр. Хисаря, 

Община Хисаря, Област Пловдив, по зелени линии и надписи за трасето на 

водопровода и щриховка в лилаво за сервитута в приложената скица - 

предложение. 

2.3 За трасето на улична канализация PE Ф 315 започващо от съществуващ 

канализационен клон 69 PE Ф 300, преминаващо през ПИ 77270.1.12, 

общинска публична собственост, вид територия земеделска, с НТП за 

селскостопански, горски, ведомствен път, до ПИ с ИД 77270.1.358 по КККР 

на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, по кафяви линии и надписи 

за трасето на канализацията и щриховка в лилаво за сервитута в приложената 

скица - предложение. 

 

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

ПУП – Парцеларни планове за трасе на електрически кабел 1 kV, уличен 

водопровод PE-HD Ф 90 и улична канализация PE Ф 315 за захранване на 

УПИ І-1.358, жилищно застрояване, отреден за ПИ с ИД 77270.1.358 по КККР 

на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, както следва: 
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3.1 За трасето на електрически кабел 1 kV започващо от съществуващ стълб 

6А6, находящ се на ул. „Бор“ с осови точки 99-209 по РП на гр. Хисаря, кв. 

Момина баня, преминаващо през ПИ 77270.1.12, общинска публична 

собственост, вид територия земеделска, с НТП за селскостопански, горски, 

ведомствен път, до ПИ с ИД 77270.1.358 по КККР на гр. Хисаря, Община 

Хисаря, Област Пловдив, по червени линии и надписи за трасето на 

електропровода в приложената скица - предложение. 

3.2 За трасето на уличен водопровод PE-HD Ф 90 започващо от съществуващ 

водопровод PE-HD Ф 90, находящ се на ул. „Бор“ с осови точки 99-209 по РП 

на гр. Хисаря, кв. Момина баня, преминаващо през ПИ 77270.1.12, общинска 

публична собственост, вид територия земеделска, с НТП за селскостопански, 

горски, ведомствен път, до ПИ с ИД 77270.1.358 по КККР на гр. Хисаря, 

Община Хисаря, Област Пловдив, по зелени линии и надписи за трасето на 

водопровода и щриховка в лилаво за сервитута в приложената скица - 

предложение. 

 

3.3 За трасето на улична канализация PE Ф 315 започващо от съществуващ 

канализационен клон 69 PE Ф 300, преминаващо през ПИ 77270.1.12, 

общинска публична собственост, вид територия земеделска, с НТП за 

селскостопански, горски, ведомствен път, до ПИ с ИД 77270.1.358 по КККР 

на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, по кафяви линии и надписи 

за трасето на канализацията и щриховка в лилаво за сервитута в приложената 

скица - предложение. 

 

 

МОТИВИ: На 16.12.2021 год. в администрацията на община Хисаря е 

депозирано Заявление вх. № 94-00-П-356/16.12.2021 г. за допускане на 

изработване на ПУП – Парцеларни планове за елементи на техническата 

инфраструктура – трасе на електрически кабел 1 kV, уличен водопровод PE-

HD Ф 90 и улична канализация PE Ф 315 за захранване на УПИ І-1.358, 

жилищно застрояване, отреден за ПИ с ИД 77270.1.358 по КККР на гр. 

Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив. От приложените по делото акто за 

собственост, скица на поземления имот, се установява, че молителите са 

титуляри на правото на собственост за посочения в заявлението поземлен 

имот. Настоящото решение е във връзка с чл.124а и чл.124б от ЗУТ и е 
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производствена необходимост. Целта на проекта е да се създадат 

устройствени условия за осъществяване на инвестиционни намерения на 

собствениците в имота. На 16.12.2021 год. ЕСУТ се е произнесла 

положително, като е съгласувала заданието и скицата – предложение. 

Предвид горното, общинският съвет намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

Присъствали – 15 - „против“ – няма 

Гласували – 14  - „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 

 

№ 493 

 

    Взето с Протокол № 30 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 18.01.2022 год. 

 

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

00-1584/16.12.2021 г. на „КОЛОНАДА“ ООД, подадена чрез Т. П. Ш. – 

Управител, за допускане на изработване на ПУП – Парцеларен план за 

елементи на техническата инфраструктура – трасе на електрически кабел 20 

kV за захранване на УПИ 120.637-Производствени дейности (фотоволтаична 

централа), отреден за ПИ с ИД 77270.120.637, и на УПИ 164.125-

Производствени дейности (фотоволтаична централа), отреден за ПИ с ИД 

77270.164.125, м. Калдаръма-03 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, 

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

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и 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 електрически кабел 20 kV за захранване на УПИ 

120.637-Производствени дейности (фотоволтаична централа), отреден за ПИ 

с ИД 77270.120.637, и на УПИ 164.125-Производствени дейности 

(фотоволтаична централа), отреден за ПИ с ИД 77270.164.125, м. Калдаръма-

03 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, да преминат 

през ПИ с ИД 77270.3.858  общинска частна собственост, вид територия 

земеделска, с НТП пасище, ПИ с ИД 77270.3.856 стопанисван от общината, 

вид територия земеделска, с НТП пасище, ПИ с ИД 77270.186.329 общинска 

публична собственост, вид територия земеделска, с НТП пасище, ПИ с ИД 

77270.164.472 общинска публична собственост, вид територия земеделска, с 

НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ с ИД 77270.120.636 

mailto:mcontacts@hisarya.bg
file://///172.17.2.1/Sales/Hissarya/www.hisarya.bg


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ 
 

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

 

Municipality of Hisarya                                                                                                 14 General Gurko Street, Town of Hisarya  

общинска публична собственост, вид територия земеделска, с НТП за 

селскостопански, горски, ведомствен път, по КККР на гр. Хисаря, Община 

Хисаря, Област Пловдив. 

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

за проектиране на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата 

инфраструктура – трасе на електрически кабел 20 kV за захранване на УПИ 

120.637-Производствени дейности (фотоволтаична централа), отреден за ПИ 

с ИД 77270.120.637, и на УПИ 164.125-Производствени дейности 

(фотоволтаична централа), отреден за ПИ с ИД 77270.164.125, м. Калдаръма-

03 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, както следва: 

 

     2.1 За трасето на електрически кабел 20 kV за захранване на УПИ 164.125-

Производствени дейности (фотоволтаична централа), отреден за ПИ с ИД 

77270.164.125, м. Калдаръма-03 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, 

Област Пловдив, започващо от ТП „Синия вир“, находящ се в ПИ с ИД 

77270.3.860, частна собственост, преминаващо през ПИ с ИД 77270.3.858  

общинска частна собственост, вид територия земеделска, с НТП пасище, ПИ 

с ИД 77270.3.856 стопанисван от общината, вид територия земеделска, с НТП 

пасище, ПИ с ИД 77270.186.329 общинска публична собственост, вид 

територия земеделска, с НТП пасище, ПИ с ИД 77270.164.472 общинска 

публична собственост, вид територия земеделска, с НТП за селскостопански, 

горски, ведомствен път, по червени линии и надписи за трасето на 

електропровода и син пунктир и зелен щрих за сервитута в приложената 

скица - предложение. 

     2.2 За трасето електрически кабел 20 kV за захранване на УПИ 120.637-

Производствени дейности (фотоволтаична централа), отреден за ПИ с ИД 

77270.120.637, м. Калдаръма-03 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, 

Област Пловдив, започващо от ТП „Синия вир“, находящ се в ПИ с ИД 

77270.3.860, частна собственост, преминаващо през ПИ с ИД 77270.3.858  

общинска частна собственост, вид територия земеделска, с НТП пасище, ПИ 

с ИД 77270.3.856 стопанисван от общината, вид територия земеделска, с НТП 

пасище, ПИ с ИД 77270.186.329 общинска публична собственост, вид 

територия земеделска, с НТП пасище, ПИ с ИД 77270.120.636 общинска 

публична собственост, вид територия земеделска, с НТП за селскостопански, 

горски, ведомствен път, по червени линии и надписи за трасето на 

mailto:mcontacts@hisarya.bg
file://///172.17.2.1/Sales/Hissarya/www.hisarya.bg


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ 
 

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

 

Municipality of Hisarya                                                                                                 14 General Gurko Street, Town of Hisarya  

електропровода и син пунктир и зелен щрих за сервитута в приложената 

скица - предложение. 

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

на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – 

трасе на електрически кабел 20 kV за захранване на УПИ 120.637-

Производствени дейности (фотоволтаична централа), отреден за ПИ с ИД 

77270.120.637, и на УПИ 164.125-Производствени дейности (фотоволтаична 

централа), отреден за ПИ с ИД 77270.164.125, м. Калдаръма-03 по КККР на 

гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, както следва: 

     3.1 За трасето на електрически кабел 20 kV за захранване на УПИ 164.125-

Производствени дейности (фотоволтаична централа), отреден за ПИ с ИД 

77270.164.125, м. Калдаръма-03 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, 

Област Пловдив, започващо от ТП „Синия вир“, находящ се в ПИ с ИД 

77270.3.860, частна собственост, преминаващо през ПИ с ИД 77270.3.858  

общинска частна собственост, вид територия земеделска, с НТП пасище, ПИ 

с ИД 77270.3.856 стопанисван от общината, вид територия земеделска, с НТП 

пасище, ПИ с ИД 77270.186.329 общинска публична собственост, вид 

територия земеделска, с НТП пасище, ПИ с ИД 77270.164.472 общинска 

публична собственост, вид територия земеделска, с НТП за селскостопански, 

горски, ведомствен път, по червени линии и надписи за трасето на 

електропровода и син пунктир и зелен щрих за сервитута в приложената 

скица - предложение. 

    3.2 За трасето електрически кабел 20 kV за захранване на УПИ 120.637-

Производствени дейности (фотоволтаична централа), отреден за ПИ с ИД 

77270.120.637, м. Калдаръма-03 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, 

Област Пловдив, започващо от ТП „Синия вир“, находящ се в ПИ с ИД 

77270.3.860, частна собственост, преминаващо през ПИ с ИД 77270.3.858  

общинска частна собственост, вид територия земеделска, с НТП пасище, ПИ 

с ИД 77270.3.856 стопанисван от общината, вид територия земеделска, с НТП 

пасище, ПИ с ИД 77270.186.329 общинска публична собственост, вид 

територия земеделска, с НТП пасище, ПИ с ИД 77270.120.636 общинска 

публична собственост, вид територия земеделска, с НТП за селскостопански, 

горски, ведомствен път, по червени линии и надписи за трасето на 

електропровода и син пунктир и зелен щрих за сервитута в приложената 

скица - предложение. 
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     МОТИВИ: На 16.12.2021 год. в администрацията на община Хисаря е 

депозирано Заявление вх. № 26-00-1584/16.12.2021 г. на „КОЛОНАДА“ ООД, 

подадена чрез Т. П. Ш. – Управител, за допускане на изработване на ПУП – 

Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасе на 

електрически кабел 20 kV за захранване на УПИ  120.637-Производствени 

дейности (фотоволтаична централа), отреден за ПИ с ИД 77270.120.637, и на 

УПИ  164.125-Производствени дейности (фотоволтаична централа), отреден 

за ПИ с ИД 77270.164.125, м. Калдаръма-03 по КККР на гр. Хисаря, Община 

Хисаря, Област Пловдив. От приложените по докладната актове за 

собственост и скици на поземлените имоти, се установява, че молителя 

„Колонада” ООД е титуляр на правото на собственост за посочения в 

заявлението поземлен имот. Настоящото решение е във връзка с чл.124а и 

чл.124б от ЗУТ и е производствена необходимост. Целта на проекта е да се 

създадат условия за последващо реализиране на инвестиционното намерение 

на молителя по изграждане на фотоволтаична електроцентрала. На 

16.12.2021 год. ЕСУТ се е произнесла положително, като е съгласувала 

заданието и скицата – предложение. Предвид горното, общинският съвет 

намира решението за целесъобразно. 

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

Присъствали – 16 - „против“ – няма 

Гласували – 15 - „въздържали се“ – няма 

 

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

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 

 

№ 494 

 

    Взето с Протокол № 30 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 18.01.2022 год. 

 

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

на Спортен календар на община Хисаря за 2021 г. и приемане на Спортен 

календар на община Хисаря за 2022 г.- 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. Приема отчета на спортен календар за 2021 г. 

2. Приема Спортен календар на гр. Хисаря за 2022 година. 

3. Приема сумата от 33 565 лв.  за финансиране на Спортен календар. 

          

 

 

МОТИВИ: С приемането на отчета за изпълнението на Спортния календар 

на община Хисаря за 2021 година се извърши проверка по изпълнението на 

програмата по приетия календар и разходваните за отделните мероприятия 

средства от страна на Община Хисаря, с цел прозрачно и ефективно 
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управление на публичните финанси в сферата на физическото възпитание и 

спорта. Със същата цел, както и с оглед планиране на разходите по спортните 

мероприятия, предвидени за настоящата 2022 година, които мероприятие 

община Хисаря има намерение да проведе, общинският съвет приема и 

Спортен календар на община Хисаря за 2022 год. Ето защо, Общински съвет 

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 16 - „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 

 

№ 495 

 

    Взето с Протокол № 30 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 18.01.2022 год. 

 

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

безлихвен заем за изпълнение на дейности по административен договор № 

BG05M2OP001-3.015-0009 с бенефициент ДГ „МЕЧО ПУХ“, Договор № 

BG05M2OP001-3.015-0004 с бенефициент ДГ „ДЪГА“, Договор № 

BG05M2OP001-3.015-0003 с бенефициент ДГ „ПИНОКИО“, Договор № BG 

05M2OP001-3.015-0002 с бенефициент ДГ „СЛЪНЦЕ“, с.Паничери, Договор 

№ BG05M2OP001-3.015-0010 с бенефициент Община Хисаря и партньор ДГ 

„Чайка“, с.Старосел, Договор № BG05M2OP001-3.015-0007 с бенефициент 

СУ „Христо Смирненски“ и Договор № BG05M2OP001-3.015-0008 с 

бенефициент ОбУ „Христо Ботев“, с. Красново - докладва: инж. Пенка Ганева 

– Кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за 

публичните финанси, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря: 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

        1. Община  Хисаря да отпусне на Поделение „Просвета“ временен 

безлихвен заем в размер на 45 561 лв./четиридесет и пет хиляди петстотин 

шестдесет и един лева/ с падеж до 01.04.2022 г. за изпълнение на договор № 

BG05M2OP001-3.015-0009 с бенефициент ДГ „МЕЧО ПУХ“, Договор № 

BG05M2OP001-3.015-0004 с бенефициент ДГ „ДЪГА“, Договор № 

BG05M2OP001-3.015-0003 с бенефициент ДГ „ПИНОКИО“, Договор № BG 

05M2OP001-3.015-0002 с бенефициент ДГ „СЛЪНЦЕ“, с.Паничери, Договор 

№ BG05M2OP001-3.015-0010 с бенефициент Община Хисаря и партньор ДГ 

„Чайка“, с.Старосел. 
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2. Община Хисаря да отпусне на СУ „Христо Смирненски“ временен 

безлихвен заем в размер на6 250 лв. /шест хиляди двеста и петдесет лева/ с 

падеж до 01.04.2022г. за изпълнение на Договор № BG05M2OP001-3.015-

0007 с бенефициент СУ „Христо Смирненски“. 

3. Община Хисаря да отпусне на ОбУ „Христо Ботев“, с.Красново временен 

безлихвен заем в размер на 4 500 лв./четири хиляди и петстотин лева/ с падеж 

до 01.04.2022 г. за изпълнение на Договор № BG05M2OP001-3.015-0008 с 

бенефициент ОбУ „Христо Ботев“, с.Красново. 

4. Възлага на Кмета на Община Хисаря да подготви необходимите документи 

свързани с отпускането на временните безлихвени заеми. 

МОТИВИ: Като взе предвид, че цитираните в докладната административни 

договори са по процедура BG05M2OP001-3.015 МИГ Хисаря - 

Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 

в община Хисаря и са с висок обществен интерес, като взе предвид, че е 

налице необходимост от финансов ресурс, с който да се осъществят 

навременно разплащания по текущи нужди във ръзка с проектите и 

изпълнението на договорите, общинският съвет единодушно намери 

решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 16 - „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 

 

№ 496 

 

    Взето с Протокол № 30 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 18.01.2022 год. 

 

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

извършени дейности по безопасност на движението на територията на 

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

Хисаря. 

 

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

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 

   1.Общински съвет приема информацията за работата на Общинската 

комисия по безопасност на движението през 2021 г. 

 

 

 

МОТИВИ: С приемането на информацията за работата на Общинската 

комисия по безопасност на движението през 2021 г. се цели осъществяване 

на контрол и повишаване безопасността на движението по пътищата на 

територията на община Хисаря, както и подобряване на състоянието и 

условията за сигурност във връзка с движението по пътищата и осигуряване 
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на безопасността на децата в учебните заведения. Ето защи, общински съвет 

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

Присъствали – 16 - „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:mcontacts@hisarya.bg
file://///172.17.2.1/Sales/Hissarya/www.hisarya.bg


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ 
 

Град Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ 14      +359 337 6 21 80       contacts@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 

№ 497 

    Взето с Протокол № 30 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 18.01.2022 год. 

 

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

данъчната събираемост през 2021 г. - докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на 

община Хисаря. 

На основание чл.21 ал.1 т. 23 и т. 24 от ЗМСМА, Общински съвет Хисаря: 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

         1.Приема информацията за данъчната събираемост през 2021г. 

МОТИВИ: С оглед депозираното от Председателя на общинския съвет в 

общинска администрация запитване за данъчната събираемост през 2021 год. 

и осъществяване на наблюдение и контрол върху приходите в общината, 

както и с цел прозрачно управление върху работата на общинската 

администрация и решаването на въпросите, поставени пред нея, Общинския 

съвет намира решението за приемане на информация за целесъобразно. 

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

Присъствали – 16 - „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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        П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 498 

 

    Взето с Протокол № 30 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 18.01.2022 год. 

     Относно: точка „Седма“ - Докладна записка относно: Отдаване под наем 

на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за стопанската 2021/2022 

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

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 6, т. 4 и ал. 7 от Закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи, с поименно гласуване 

Общински съвет Хисаря: 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

 

        1. Общински съвет Хисаря,  определя маломерни имоти от общинския 

поземлен фонд с начин на трайно ползване – ливада, съгласно Приложение 

№ 1, които  да се отдадат под наем за стопанската 2021/2022 г. без търг или 

конкурс на Д. П. Т. - собственик на животновъден обект с пасищни 

селскостопански животни, регистриран в Интегрираната информационна 

система на БАБХ. 

       2. Възлага на кмета на Община Хисаря да сключи договор за наем за 

стопанската 2021/ 2022 година с Д. П. Т. за имотите по Приложение 1, на цена 

от 16.00 (шестнадесет) лева на декар, съгласно СГРП за ливади в землище с. 

Мътеница, община Хисаря, област Пловдив.  

 

 

МОТИВИ: Във връзка със задоволяване нуждите на подалия заявление 

собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, при 

определена наемна цена в размер на средното годишно рентно плащане в 

левове на декар за стопанската 2021/2022 г.,  съгласно Доклад на комисия, 

назначена със Заповед № № РД-07-1/04.01.2021 г на Директора на Областна 
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дирекция “Земеделие”  - Пловдив, Общински съвет-Хисаря намира 

решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 15 - „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 

 

№ 499 

 

    Взето с Протокол № 30 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 18.01.2022 год. 

 

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

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

през второто полугодие на 2021 година - докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет 

на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21 ал.1 т.23 и т.24 вр. ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 

Хисаря: 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 

         1. Общински съвет Хисаря приема за сведение предоставения Отчет за 

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

общински имоти през второто полугодие на 2021 година. 

 

 

МОТИВИ: С приемането на отчета за приходите от извършени продажби, 

отдаване на концесия и предоставени под наем на общински имоти през 

второто полугодие на 2021 година, се извърши проверка по изпълнението на 

приетата Годишната програма на Община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за второто полугодие на 2021 
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година, ведно с нейното актуализиране, с цел прозрачно и ефективно 

управление на общинското имущество. Воден от горното, Общински съвет 

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 15 - „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:mcontacts@hisarya.bg
file://///172.17.2.1/Sales/Hissarya/www.hisarya.bg


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ 
 

Град Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ 14      +359 337 6 21 80       contacts@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 

 

№ 500 

 

    Взето с Протокол № 30 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 18.01.2022 год. 

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

Годишна програма на Община Хисаря за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2022 година - докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет 

на община Хисаря. 

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

с поименно гласуване Общински съвет Хисаря: 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

Не се приема предложеното с докладната решение, с което: 

„Общински съвет Хисаря приема предложената Годишна програма на 

Община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 

2022 година.” 

 

     МОТИВИ: Предложеното с докладната решение не намери необходимата 

подкрепа от общинските съветници. От една страна предложената Годишна 

програма съдържа всички необходими реквизити - очакваните приходи и 

необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и 

разпореждането с имоти - общинска собственост - описание на частни имоти, 

които общината има намерение да придобие за изграждане обекти от 

първостепенно значение, да предостави имоти под наем или да реализира 

продажба. Въпреки това, в този вид предложената програма не беше 

подкрепена от необходимия борй общински съветници, като програмата се 

нуждае от преработване по отношение имотите, които община Хисаря има 
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намерение да предложи за продажба. Ето защо, общинският съвет не прие 

предложеното с докладната решение.  

 

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

Присъствали – 16 - „против“ – 2 

Гласували – 15 - „въздържали се“ – 5 

 

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 

 

№ 501 

 

    Взето с Протокол № 30 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 18.01.2022 год. 

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

утвърждаване на: Списъци на имотите с нтп- пасища, мери и ливади от ОПФ 

за индивидуално ползване, наемна цена за декар на пасища, мери и ливади за 

стопанската 2022/2023 година, Годишен план за паша, правила за ползване 

на мерите, пасищата и ливадите на територията на община Хисаря - докладва: 

инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37 и, ал.3, ал 12, чл. 37 о, ал.2 и 

ал. 4, т. 1 от ЗСПЗЗ, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря: 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

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

Хисаря: 

         „1. Определя свободните общински мери, пасища и ливади за 

индивидуално ползване, с площ и местоположение на имотите, съгласно 

Приложение № 1. 

          2. Предвид изготвена от оценител на „РАЙЧЕВА-ВЕДИ КОНСУЛТ” 

ЕООД Оценка за определяне пазарна стойност на наем/аренда на Земеделска 

земя общинска собственост с нтп – пасище, мера и ливада в землището на 

Община Хисаря,  приема и определя годишна наемна  цена от: 

12.00 (дванадесет) лева на декар за пасища и мери   

19.00 (деветнадесет) лева на декар за ливади 
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3. Приема Годишен план за паша на община Хисаря и задължения на 

Общината и ползвателите на общински мери, пасища и ливади за стопанската 

2022/2023 година съгласно Приложение № 2.  

4. Определя срок на договорите за наем - 5 стопански години.   

5. Определя Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите на 

територията на община Хисаря, съгласно Приложение № 3. ” 

 

МОТИВИ: Предложеното с докладната решение не намери необходимата 

подкрепа от общинските съветници, които съобразно правилата на 

разпоредбата на чл37о от ЗСПЗЗ трябва да бъдат 9 на брой – мнозинство от 

общия брой съветници. Стори се разискване, в което част от съветниците 

заявиха, че не са получили като приложение Правила за ползване на мерите, 

пасищата и ливадите на територията на община Хисаря и Годишния план за 

паша, а единствено списък със свободните общински мери, пасища и ливади 

за индивидуално ползване. Констатираха се грешки и неточности в 

предложения от общинската админстрация списък със свободните общински 

имоти, а именно, включените в списъка имоти с номера 194.204, 194.399, 4.1 

община Хисаря се разпоредила с правото си на собственост. Ето защо, 

общинските съветници счетоха, че следва да се препработи списъка, а 

предложеното с докладната решение не се прие. 

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

Присъствали – 15 - „против“ – няма 

Гласували – 15 - „въздържали се“ – 7 

 

 

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 

 

№ 502 

 

    Взето с Протокол № 30 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 18.01.2022 год. 

 

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

събраните приходи от такса "Битови отпадъци" и отчет на извършените 

разходи за дейност 623  "Чистота" за 2021 г. и Информация за изпълнение на 

план-сметката по чл.66 от ЗМДТ - докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на 

община Хисаря. 

На основание чл. 21, ал.1, т.6, т.23 и т.24 от ЗМСМА, с поименно гласуване 

Общински съвет Хисаря: 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

         1. Приема отчет на събраните приходи от такса "Битови отпадъци" и 

отчет на извършените разходи за дейност 623  "Чистота" за 2021 г., съгласно 

Приложение № 1; 

         2. Приема информация за изпълнението на план-сметката по чл.66 от 

Закона за местните данъци и такси за 2021 г., съгласно Приложение № 2; 

МОТИВИ: План-сметката по чл.66 от Закона за местните данъци и такси за 

предходната 2021 год. е приета с решение на Общински съвет Хисаря № 257, 

взето с протокол № 16 от 15.12.2020 г. С приемането на информацията за 

изпълнението на план-сметката, както и отчета на събраните приходи от 

такса "Битови отпадъци" и отчет на извършените разходи за дейност 623  

"Чистота" за 2021 г. се цели не само да се осъществи контрол по 

изпълнението на решението на общинския съвет, но и да се осигури 

прозрачно управление, контрол и мониторинг върху приходите в общината и 
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съответните разходи по осъществяването на тази дейност. Ето защо, 

общинският съвет намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 15 - „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 

№ 503 

 

    Взето с Протокол № 30 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 18.01.2022 год. 

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

разходваните средства за командировки на Кмета на Община Хисаря за 

четвъртото тримесечие на 2021 г. (от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 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 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г., както 

следва: 

м. Октомври     ..0.. лв.; 

м. Ноември               ..0.. лв. 

м. Декември                  ...0.. лв. 

Всичко:                0.00 лв. 

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

Кмета на Община Хисаря за периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г., както 

следва: 

м. Октомври      ..0.. лв.; 

м. Ноември               ..0.. лв. 

м. Декември         ..0.. лв.; 

Всичко:                0.00 лв. 
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МОТИВИ: С оглед упражняването на контрол върху извършените от Кмета 

на общината разходи за командировки за периода от 01.10.2021 г. до 

31.12.2021 г. и в изпълнение на нормативните изисквания, Общински съвет 

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 14 - „против“ – няма 

Гласували – 14 - „въздържали се“ – няма 

 

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

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 

№ 504 

    Взето с Протокол № 30 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 18.01.2022 год. 

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

дейността на Общински съвет Хисаря и неговите комисии за периода от 

20.07.2021 г. до 21.12.2021 г. - докладва: инж. Найден Павлов – Председател 

на Общински съвет Хисаря. 

На основание чл.21 ал.1 т.23 вр. чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и   чл. 17, ал. 1, т. 16 

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Хисаря, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, 

Общински съвет Хисаря: 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

         Приема Отчета  за дейността на Общински съвет Хисаря и неговите 

комисии в периода от Юли 2021 г. до Декември 2021 г. вкл. 

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

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

годишно. Представения отчет е пълен и изчерпателен. Общинският съвет 

единодушно счита решението за целесъобразно. 

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

Присъствали – 15 - „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 

 

№ 505 

 

    Взето с Протокол № 30 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 18.01.2022 год. 

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

изпълнение на инвестиционната програма на Община Хисаря за второ 

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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.137, ал.2  от Закона за 

публичните финанси и чл. 109 от Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет - Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация, (приет с Решение № 60, Протокол № 7/18.02.2020 

год. от Общински съвет Хисаря, изменен и допълнен с Решение № 350, 

Протокол № 19/20.04.2021 год. на Общински съвет Хисаря, с поименно 

гласуване Общински съвет Хисаря: 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчет за изпълнението на Инвестиционната програма на Община 

Хисаря към 31.12.2021 г., съгласно Разчет за финансиране на капиталовите 

разходи (план/отчет за периода 2021 Декември), Приложение № 1 и 

Приложение 2. 

 

 

       МОТИВИ: С Решение № 308, взето с Протокол № 18/16.02.2021 год. от 

заседание на Общински съвет – Хисаря, е одобрена инвестиционната 

програма на Община Хисаря за 2021 год. и е приет бюджета за 2021 год. на 

общината С настоящото решение се цели контрол по изпълнението на 

инвестиционната програма, както и упражняването на ефективна финансова 

дисциплина по отношение извършените плащания и дейности по обекти. 

Общински съвет Хисаря намира представената информация за пълна, а 
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представеното в нея за отговарящо на приетата програма, с оглед което 

намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 15 - „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 

№ 506 

    Взето с Протокол № 30 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 18.01.2022 год. 

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

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, и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, с 

поименно гласуване Общински съвет Хисаря: 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

Одобрява ПУП – 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. 60-275-278-279-280-281-282, завършващо в 

кабелна шахта № 7 по сини пунктирни линии и надписи за трасето в 

приложения проект. 

МОТИВИ: Във връзка с инвестиционни намерения, с Решение 

436/19.10.2021 год., взето с Протокол №25 от заседание на 19.10.2021 год., 

общинският съвет е дал  съгласие на заявителя А1 България ЕАД 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. Със същото решение е 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: 
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„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.Съобразно изискванията на ЗУТ, ПУП - ът за този обект 

е съобщен в ДВ бр. 103/10.12.2021 г., като в законовия срок няма постъпи.и 

възражения или оспорвания. Преписката е разгледана от ЕСУТ на 13.01.2022 

год., която се е произнесла с положително становище. Воден от горното, 

общинският съвет намира, че са налице предпоставките на чл.129 от ЗУТ, за 

да бъде одобрен ПУП – 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, предвид което намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 15 - „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 

 

№ 507 

 

    Взето с Протокол № 30 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 18.01.2022 год. 

 

     Относно: точка „Шестнадесета“ - Докладна записка относно: Изграждане 

на бюст-паметник на Васил Левски на територията на гр. Хисаря - докладва: 

инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 8 от ЗУТ, с 

поименно гласуване Общински съвет Хисаря: 

 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

         Одобрява устройствена схема за разполагане на „Бюст -  паметник на 

Васил Левски“ в УПИ І-Парк, техническа инфраструктура, кв. 91 по плана на 

гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив. 

 

МОТИВИ: На 05.03.2021 год. в администарцията на община Хисаря е 

постъпило искане с вх. № 48-00-5/05.03.2021 г. от Сдружение „Наследство 

Хисаря“, ЕИК 205305342, Б. Б. и С. Ш., за разполагане на бюст - паметник на 

Васил Левски на територията на гр. Хисаря. След постъпване на искането, по 

искане на кмета на община Хисаря е образувана и служебна преписка, като 

на 06.01.2022 год. ЕСУТ е разгледал скицата – предложение за разполагане 

на бюст- паметника и се е произнесъл положително. Предложено е обектът 

да бъде поставен в УПИ І-Парк, техническа инфраструктура, кв. 91 по плана 

на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив. Общинският съвет счита за 
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безспорно обстоятелствo, че Васил Левски е един от най – важните будители 

и исторически личности в историята на България, чийто принос на запазване 

на българското е неизмерим. От друга страна, съветът отчита и 

необходимостта да одобри предложената устройсвена схема, тъй като чл.62 

ал.8 от ЗУТ е предвидил именно вземане на нарочно решение, което 

впоследствие, заедно с устройствената схема, следва да бъдат представени за 

съгласъвателно становище в Министерство на културата. Воден от 

предходното, общинският съвет счита решението за целесъбразно. 

 

 

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

Присъствали – 14 - „против“ – няма 

Гласували – 14 - „въздържали се“ – няма 

 

 

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

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

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                              /Милена Балямска/ 
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