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 П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 588 

 

    Взето с Протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.07.2022 год. 

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

списъка с пътуващи служители - докладва инж. Пенка Ганева – Кмет на община 

Хисаря.: 

На основание чл.21, ал.1 т.6 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от ЗПФ и 

чл.41, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната 

прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Хисаря на 

Общинския съвет, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

1. Считано от 01.07.2022 г. допълва списъка на пътуващите служители 

утвърден с Приложение № 25 към Решение № 536/19.04.2022 г. на ОбС гр. Хисаря, 

които имат право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и 

обратно, както следва: 

I. Общинска администрация 

 1. В. Л. Д. – главен експерт „Приходи“ – от гр. Баня до гр.Хисаря и обратно; 

МОТИВИ: Общинският съвет констатира, че служителят от общинска 

администрация на община Хисаря В. Л. Д. заема длъжността главен експерт 

„Приходи” в общинската администрация на община Хисаря. Ето защо, 

доколкото този служител е правоимащо лице и желае възстановяване на 

транспортните разходи, както и с оглед постигане на оптимално финансово 

обезпечаване на транспортните разходи, списъка с пътуващи служители следва 

да бъде допълнен съответно на предложеното с докладната проекто-решение. 

Воден от предходното, 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 СПЕЦИАЛИСТ „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“: /п/ 

Нина Вълкова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                       /Петко Петров/  

        П р е п и с ! 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 589 

 

    Взето с Протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.07.2022 год. 

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

разходваните средства за командировки на Кмета на Община Хисаря за второто 

тримесечие на 2022 г. (от 01.04.2022 г. до 30.06.2022 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 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г., както 

следва: 

 м. Април                 ..0.. лв.; 

 м. Май                 ..0.. лв. 

 м. Юни                ..0.. лв. 

 Всичко:                 0.00 лв. 

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

Кмета на Община Хисаря за периода от 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г., както 

следва: 

 м. Април      ..0.. лв.; 

 м. Май                               ..0.. лв. 

 м. Юни      ..0.. лв.; 

 Всичко:                 0.00 лв. 

МОТИВИ: С оглед упражняването на контрол върху извършените от Кмета на 

общината разходи за командировки за периода от 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г. и в 

изпълнение на нормативните изисквания, 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 СПЕЦИАЛИСТ „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“: /п/ 

Нина Вълкова 

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 

 

№ 590 

 

    Взето с Протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.07.2022 год. 

 

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

приключване на учебната 2021/2022  година, актуални проблеми и предложения 

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

 

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

местната администрация, Общински съвет Хисаря 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема Информация за приключване на учебната 2021/2022  година в 

образователните институции в община Хисаря. 

 

МОТИВИ: Относно добиване представа за приключването на учебната 

година, влиянието на обучението във виртуална среда върху успеха на 

учениците, както и протичането на учебния процес присъствено след отмяната 

на пандемията, споделените проблеми и идеи за решаването им по училища, 

участието на училищата в проекти, 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 СПЕЦИАЛИСТ „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“: /п/ 

Нина Вълкова 

 

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 

 

№ 591 

 

Взето с Протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.07.2022 год. 

 

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

целоднивна подготвителна група в ОбУ „Христо Ботев“ с. Красново и откриване 

на общинска детска градина - докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община 

Хисаря. 

 

 

На основание чл. 313, ал. 1 т. 3 от ЗПУО и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет Хисаря 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие ЦПГ към ОбУ „Христо Ботев“ с. Красново да бъде 

закрита.  

2. Дава съгласие да бъде открита общинска детска градина:  

 С адрес на дейност с. Красново, ул. „22-ра“ № 10. 

 С брой групи: 1 смесена, с капацитет 23 деца, съгласно Приложение 7 

към чл. 53 от Наредба за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училщно образование. 

3. Дава съгласие да бъдат разкрити 4 щата /2 за  педагогически специалисти  

и 2 за непедагогически персонал/ за реализиране на дейностите по обучение, 

възпитание и отглеждане на децата в детската градина. 

 

МОТИВИ: Внесената докладна, представлява предложение за откриване 

на общинска детска градина – с.Красново (ОбДГ – с.Красново), като 

настоящото решение е нормативно уредена производствена необходимост 

съобразно правилата на чл.313, ал.1,т.3 от ЗПУО. В докладната  - предложение 

са изложени конкретни съображения на административния орган, които са го 

мотивирали да внесе проекто-решението и предложението за откриване на 

ОбДГ Красново. Видно от тях, вносителят е воден преди всичко от интереса на 

децата и техните семейства, което се споделя от общинския съвет. 

Предложението за откриване на 1 смесена група с капацитет от 23 деца отговаря 

на чл. 53 от Наредба за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училщно образование, която по норматив по норматив 
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предвижда минималния брой в група да е 12 деца. Ето защо, общинският съвет 

единодушно 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 СПЕЦИАЛИСТ „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“: /п/ 

Нина Вълкова 

 

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 

 

№ 592 

 

    Взето с Протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.07.2022 год. 

 

     Относно: точка „Пета“ - Докладна записка относно: Определяне на 

представител на община Хисаря в извънредно общо събрание на акционерите на 

„УМБАЛ – Пловдив“АД, насрочено за 18.08.2022г. и упълномощаване относно 

начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред - докладва: 

инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 

221, ал. 1, и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 9 от  Наредба за реда за 

учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на 

община Хисаря върху общинската част от капитала на търговските дружества, 

както и предвид констатациите и съображенията, отразени в Протокол от 

проведеното на 15.06.2022г. редовно годишно общо събрание на акционерите на   

„УМБАЛ – Пловдив“ АД, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Определя Д. Д. М. - юрисконсулт при Община Хисаря за представител на 

Община Хисаря като акционер в „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА 

БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ” АД, ЕИК 115532049  в 

насроченото за 18.08.2022г. извънредно общо събрание на акционерите на 

дружеството. 

2. Възлага на представителя на Община Хисаря  - Д. Д. М. - юрисконсулт при 

Община Хисаря да гласува по точките от дневния ред за насроченото за 

18.08.2022г. извънредно общо събрание на акционерите  по следния начин: 

 

По т. 1 от дневния ред – Промяна в състава на съвета на директорите   

 

Проект на решение - Общото събрание на акционерите приема предложената 

промяна  в състава на съвета на директорите, чрез освобождаване на 

настоящия съвет на директорите в състав: Д. Г. Г., К. С. А. и К. Н. П. и избор 

на нов тричленен съвет на директорите, номиниран след проведен конкурс, 

открит със Заповед №РД-16-146/23.02.2021 година по реда на Закона за 

публичните предприятия и правилника за прилагането му в състав  Д. Г. Г., К. 
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С. А. и К. Н. П.. 

 

Представителят на Община Хисаря да гласува „въздържал се”. 

 

По т. 2 от дневния ред – Промяна в състава на съвета на директорите 

 

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената 

промяна в състава на съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия 

съвет на директорите в състав: Д. Г. Г., К. С. А. и К. Н. П. и избор на нов 

тричленен съвет на директорите в състав: Д. Г. Ш., Д. Г. П. и М. А. М. 

 

Представителят на Община Хисаря да гласува „въздържал се”. 

 

По т. 3 от дневния ред – Определяне мандата на новоизбрания съвет на 

директорите   

 

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя мандат на 

новоизбрания съвет на директорите по т.2 до провеждане на конкурс и избор 

на членове  на съвета на директорите по реда на Закона за публичните 

предприятия и правилника за прилагането му    

 

Представителят на Община Хисаря да гласува „въздържал се”. 

 

По т. 4 от дневния ред – Определяне възнаграждението на членовете на съвета 

на директорите, на които няма да бъде възложено управлението  

 

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя 

възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да 

бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл. 56 от 

Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/. 

 

Представителят на Община  Хисаря да гласува „въздържал се”. 

 

По т. 5 от дневния ред –  Избор на регистриран одитор за 2022 година  

 

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава 

предложения регистриран одитор за 2022 година.  

 

Представителят на Община Хисаря да гласува „за”. 

 

По т. 6 от дневния ред – Промяна в устава на дружеството   
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Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената 

промяна в Устава на дружеството, както следва: 

Извършване на промяна в текста на чл. 24, ал. 1 от Устава на „УМБАЛ – Пловдив“ 

АД с цел привеждането му в съответствие с нормативната уредба, в т.ч. в 

съответствие с нормата на чл. 63, ал. 2, изречение второ от Закона за лечебните 

заведения и Закона за търговския регистър и Регистъра на юридическите лица 

с нестопанска цел като разпоредбата на чл. 24, ал. 1 от Устава на „УМБАЛ 

Пловдив“ АД да придобие следната редакция: 

„Чл. 24. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на 

директорите, който се състои от не повече от 3 /три/ лица. Имената на 

членовете на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър. 

Членовете на съвета на директорите представляват дружеството.“ 

 

Представителят на Община  Хисаря да гласува „за”. 

 

МОТИВИ: Настоящото решение е взето с оглед упражняване правата на община 

Хисаря като акционер от състава на УМБАЛ „Пловдив“ АД във връзка с чл.220, ал.1, 

чл.221, ал.1, и чл.226 от Търговския закон, във вр. с чл.9 от  НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА 

УЧРЕДЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА 

СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ 

КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА. Фактическото основание за вземане 

на решението произтича от необходимостта Общински съвет Хисаря да вземе изрично 

решение за избор и упълномощаване на представител на община Хисаря в Общото 

събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД, относно начина на гласуване по 

проекторешенията, включени в дневния ред. Воден от предходното, 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 СПЕЦИАЛИСТ „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“: /п/ 

Нина Вълкова 

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 

 

№ 593 

 

    Взето с Протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.07.2022 год. 

 

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

дейността на Общински съвет Хисаря и неговите комисии за периода от 

18.01.2022 г. до 21.06.2022 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 Януари 2022 г. до Юни 2022 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” – 16 

Присъствали – 16     - „против“ – няма 

Гласували – 16                   - „въздържали се“ – няма 

 

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

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“: /п/ 

Нина Вълкова 

 

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 

 

№ 594 

 

    Взето с Протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.07.2022 год. 

 

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

Решение №576, взето с Протокол №35 от 21.06.2022 г., от заседание на 

Общински съвет - Хисаря, проведено на 21.06.2022 год. – докладва: инж. Найден 

Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря. 

 

 

Предвид изложените аргументи от областния управител на област Пловдив 

в писмо с изх.№ АК-01-127 #5/04.07.2022 год.,  на основание чл. 45, ал. 9 от 

ЗМСМА, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря 

 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

Отменя  Решение №576, взето с Протокол №35 от 21.06.2022 г., от 

заседание на Общински съвет - Хисаря, проведено на 21.06.2022 год. 

 

МОТИВИ: Като взе предвид изложените от аргументи от областния 

управител на област Пловдив в писмо с изх.№ АК-01-127 #5/04.07.2022 год., 

общински съвет 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 СПЕЦИАЛИСТ „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“: /п/ 

Нина Вълкова 

 

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 

 

№ 595 

 

    Взето с Протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.07.2022 год. 

 

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

Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2022 година и Приемане и утвърждаване начална 

тръжна цена за отдаване под наем на поземлени имоти в землището на община 

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

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 3, чл. 8, 

ал. 9, т. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с чл. 68, ал. 1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имуществото в Община Хисаря, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

               1. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2022 година, като изважда от точка 

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

продажба, подточка ІІ.2.2. Земеделски земи, следните имоти: 

1.1. Поземлен имот с идентификатор 69016.353.69, обл. Пловдив, общ. 

Хисаря, с. Старосел, местност ГОЛЯМА ВЪЛЧА ПОЛЯНА, категория 6, НТП - 

нива, площ 345320 кв. м, стар номер 353069; 

1.2. Поземлен имот с идентификатор 48564.13.3, обл. Пловдив, общ. 

Хисаря, с. Михилци, местност ПРЕКИТЕ НИВИ, категория 6, НТП - нива, площ 

39475 кв. м, стар номер 013003; 

1.3. Поземлен имот с идентификатор 48564.12.1, обл. Пловдив, общ. 

Хисаря, с. Михилци, местност ПРЕКИТЕ НИВИ, категория 6, НТП - нива, площ 

22648 кв. м, стар номер 012001;  

1.4. Поземлен имот с идентификатор 48564.11.3, обл. Пловдив, общ. 

Хисаря, с. Михилци, местност СРЕДОКА, категория 6, НТП - нива, площ 44995 

кв. м, стар номер 011003; 

 

2. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2022 година, като в Раздел ІІ.1. 
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Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем“,  подточка ІІ.1.1. Земеделски земи, включва:  

2.1. Поземлен имот с идентификатор 69016.353.69, обл. Пловдив, общ. 

Хисаря, с. Старосел, местност ГОЛЯМА ВЪЛЧА ПОЛЯНА, категория 6, НТП - 

нива, площ 345320 кв. м, стар номер 353069; 

2.2. Поземлен имот с идентификатор 48564.13.3, обл. Пловдив, общ. 

Хисаря, с. Михилци, местност ПРЕКИТЕ НИВИ, категория 6, НТП - нива, площ 

39475 кв. м, стар номер 013003; 

3.3. Поземлен имот с идентификатор 48564.12.1, обл. Пловдив, общ. 

Хисаря, с. Михилци, местност ПРЕКИТЕ НИВИ, категория 6, НТП - нива, площ 

22648 кв. м, стар номер 012001;  

2.4. Поземлен имот с идентификатор 48564.11.3, обл. Пловдив, общ. 

Хисаря, с. Михилци, местност СРЕДОКА, категория 6, НТП - нива, площ 44995 

кв. м, стар номер 011003; 

 

3. Да се извърши отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години 

чрез публичен явен търг на: 

           3.1. Поземлен имот с идентификатор 69016.353.69, обл. Пловдив, общ. 

Хисаря, с. Старосел, местност ГОЛЯМА ВЪЛЧА ПОЛЯНА, категория 6, НТП - 

нива, площ 345320 кв. М., стар номер 353069, данъчна оценка в размер на 25 

173.80 /двадесет и пет хиляди сто седемдесет и три лв. и 80 ст./ лв., съгласно 

АЧОС № 1381/12.08.2020 г.; 

    3.2. Поземлен имот с идентификатор 48564.13.3, обл. Пловдив, общ. 

Хисаря, с. Михилци, местност ПРЕКИТЕ НИВИ, категория 6, НТП - нива, площ 

39475 кв. м., стар номер 013003, данъчна оценка в размер на 3357.30 /три хиляди 

триста петдесет и седем лв. и 30 ст./ лв., съгласно АЧОС № 11/22.11.2000 г.; 

    3.3. Поземлен имот с идентификатор 48564.12.1, обл. Пловдив, общ. 

Хисаря, с. Михилци, местност ПРЕКИТЕ НИВИ, категория 6, НТП - нива, площ 

22648 кв. м., стар номер 012001, данъчна оценка в размер на 1926.20 /хиляда 

деветстотин двадесет и шест лв. и 20 ст./ лв., съгласно АЧОС № 13/23.11.2000 г.; 

   3.4. Поземлен имот с идентификатор 48564.11.3, обл. Пловдив, общ. Хисаря, 

с. Михилци, местност СРЕДОКА, категория 6, НТП - нива, площ 44995 кв. м., 

стар номер 011003, данъчна оценка в размер на 3826.80 /три хиляди осемстотин 

двадесет и шсет лв. и 80 ст./ лв., съгласно АЧОС № 1377/12.08.2020 г. 

 

4. Приема и утвърждава начална тръжна цена, представляваща годишната 

пазарната наемна стойност, определена с доклада на независим лицензиран 

оценител – инж. Георги Николов Камбуров, както следва: 

4.1. Поземлен имот с идентификатор 69016.353.69, обл. Пловдив, общ. 

Хисаря, с. Старосел, местност ГОЛЯМА ВЪЛЧА ПОЛЯНА, категория 6, НТП - 

нива, площ 345320 кв. м, стар номер 353069, годишен наем  23 275.00 /двадесет 
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и три хиляди двеста седемдесет и пет/ лв. без ДДС; 
4.2. Поземлен имот с идентификатор 48564.13.3, обл. Пловдив, общ. 

Хисаря, с. Михилци, местност ПРЕКИТЕ НИВИ, категория 6, НТП - нива, площ 

39475 кв. м, стар номер 013003, годишен наем 2700.00 /две хиляди и 

седемстотин/ лв. без ДДС; 
4.3. Поземлен имот с идентификатор 48564.12.1, обл. Пловдив, общ. 

Хисаря, с. Михилци, местност ПРЕКИТЕ НИВИ, категория 6, НТП - нива, площ 

22648 кв. м, стар номер 012001, годишен наем 1550.00 /хиляда петстотин и 

петдесет/ лв. без ДДС;   

4.4. Поземлен имот с идентификатор 48564.11.3, обл. Пловдив, общ. 

Хисаря, с. Михилци, местност СРЕДОКА, категория 6, НТП - нива, площ 44995 

кв. м, стар номер 011003, годишен наем 3105.00 /три хиляди сто и пет/ лв. без 

ДДС. 
 

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

явен търг и сключи договора за отдаване под наем. 
 

 

МОТИВИ: С цел осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване 

финансирането на част от общинските дейности, Общински съвет-Хисаря намира 

настоящото решение 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 СПЕЦИАЛИСТ „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“: /п/ 

Нина Вълкова 

 

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 

 

№ 596 

 

    Взето с Протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.07.2022 год. 

 

 

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

решение от собственика на капитала на „Медицински център – I Хисаря“ ЕООД, 

ЕИН 115515046 за предоставяне под наем на помещение на наемателя Агенция 

за социално подпомагане, с адрес: гр. София, ул. “Триадица” №2, ЕИН 121015056 

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

 

 

На основание чл. 147, ал. 2 от ТЗ във вр. с чл. 105, ал. 2 от ЗЛЗ вр. с чл.21 

ал.2 ЗМСМА и чл. 10 ал. 1, т. 18 от Наредба за реда за учредяване на търговски 

дружества и упражняване правата на собственост на община Хисаря върху 

общинската част от капитала на търговските дружества, с поименно гласуване 

Общински съвет Хисаря 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

Общински съвет – Хисаря, в качеството си на едноличен собственик на 

капитала в „Медицински център I - Хисар“ ЕООД, ЕИН 115515046 

1. Дава съгласие да бъде сключен договор за наем между „Медицински 

център I - Хисар“ ЕООД, ЕИН 115515046 като Наемодател и АГЕНЦИЯ ЗА 

СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ със седалище гр. София, ул. „Триадица“ № 2, 

ЕИН 121015056, представлявана от Р. Д. П. - Изпълнителен директор на Агенция 

социално подпомагане и Д. Н. – Директор на Дирекция „ФСДУС“ като Наемател 

за наем на 9 броя офиси № 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20, разположени на етаж 

2     с обща площ 190.40 кв. м. и прилежащите общи части към тях– 255.70 кв. м., 

находящи се в сградата на „Медицински център I – Хисар“ ЕООД, с адрес: гр. 

Хисаря, ул. „Гладстон“ № 12 с наемни цени, формирани на база минималната 

работна заплата за страната за съответната година, както следва: 0,7 % от 

минималната работна заплата за страната на квадратен метър за наем на офиси и 

кабинети в лв. без ДДС и 0.06 % от минималната работа заплата за страната за 

наем на общи части в лв. без ДДС за срок от  10 години. 
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2. Условията по наемното договорно правоотношения се определят 

съобразно представения с докладната проект на Договор за наем, който 

едноличен собственик на капитала Общински съвет – Хисаря одобрява. 

 

МОТИВИ: С вземане на настоящото решение, общинският съвет 

упражнява правомошията си  на едноличен собственик на капитала в 

търговското дружество „Медицински център I - Хисар“ ЕООД, ЕИК 115515046. 

Стойността на помещенията, предмет на преложения наемен договор, 

надхвърля 5% от балансовата стойност на дълготрайните активи на 

дружеството, което обосновава приложение на хипотезата на чл.105, ал.2 от ЗЛ, 

а именно – вземане на нарочно решение от ЕСК. Наемателят е ведомство, 

извършващо деятелност в социалната сфера, което ще добриняса за по-добро 

качество на живот във връзка с предоставяните услуги на територията на 

общината. Воден от предходното, общинският съвет 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 СПЕЦИАЛИСТ „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“: /п/ 

Нина Вълкова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                       /Петко Петров/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:council@hisarya.bg
https://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 

 

№ 597 

 

    Взето с Протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.07.2022 год. 

 

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

Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2022 година и Приемане и утвърждаване начална 

тръжна цена за отдаване под наем на поземлени имоти в землището на община 

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

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 3, чл. 8, 

ал. 9, т. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с чл. 68, ал. 1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имуществото в Община Хисаря, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2022 година, като в Раздел 

ІІ.1.„Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем“,  подточка ІІ.1.1. Земеделски земи, включва:  

- Поземлен имот 48564.170.128, обл. Пловдив, общ. Хисаря, с. Михилци, м. 

НОВИТЕ ЛОЗЯ, вид собственост - общинска частна, вид територия - земеделска, 

НТП  - Нива, площ 5733 кв.м.;  

- Поземлен имот 69016.175.36, обл. Пловдив, общ. Хисаря, с. Старосел, м. 

АЛЕСОВИ НИВИ, вид собственост – стопанисване от Община, вид територия – 

земеделска, НТП – Изоставена нива, площ 1018 кв. м. 

 

2. Да се извърши отдаване под наем за срок от 10 стопански години чрез 

публичен явен търг на: 

- Поземлен имот с идентификатор 48564.170.128, обл. Пловдив, общ. 

Хисаря, с. Михилци, м. НОВИТЕ ЛОЗЯ, вид собственост - общинска частна, вид 

територия - земеделска, НТП  - нива, площ 5733 кв.м. съгласно АОС № 

1448/30.11.2021 г. Имотът да се предостави под наем за създаване на трайни 

насаждения – култивирана боровинка. 

- Поземлен имот с идентификатор 69016.175.36, обл. Пловдив, общ. Хисаря, 
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с. Старосел, м. АЛЕСОВИ НИВИ, вид собственост - общинска частна, вид 

територия - земеделска, НТП  - изоставена нива, площ 1018 кв.м. съгласно АОС 

№ 1478/13.05.2022 г. 

 

3. Приема и утвърждава начална тръжна цена, представляваща годишната 

пазарната наемна стойност, определена с доклада на независим лицензиран 

оценител – инж. Георги Николов Камбуров, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор 48564.170.128, с. Михилци, общ. Хисаря, 

обл. Пловдив по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-777/01.11.2019 г. на ИД на 

АГКК, местност НОВИТЕ ЛОЗЯ, с площ 5733 кв, м., НТП – Нива, категория на 

земята: 8, номер по предходен план: 170128, годишен наем 396.00 /триста 

деветдесет и шест/ лв. без ДДС; 

- Поземлен имот с идентификатор 69016.175.36, с. Старосел, общ. Хисаря, 

обл. Пловдив по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-782/01.11.2019 г. на ИД на 

АГКК, местност АЛЕСОВИ НИВИ, с площ 1018 кв, м., НТП – Изоставена нива, 

категория на земята: 10, номер по предходен план: 175036, годишен наем 

62.00/шестдесет и два/ лв. без ДДС; 

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

явен търг и сключи договора за отдаване под наем. 

 

5. Договорът за наем за имот по чл. 19 от ЗСПЗЗ да се сключи с условие при 

предявени и доказани реституционни претенции с влязло в сила съдебно решение 

и решение на Общинска служба по земеделие – Хисаря, по отношение на имот от 

договора, действието на договора за имота се прекратява, без право на 

обезщетение от страна на наемателя. 

 

МОТИВИ: С цел осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване 

финансирането на част от общинските дейности и предвид обстоятелството, че 

за имотите няма предявени реституционни претенции, Общински съвет-Хисаря 

намира настоящото решение за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 16     - „против“ – няма 

Гласували – 16                   - „въздържали се“ – няма 

 

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

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“: /п/ 

Нина Вълкова 

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 

 

№ 598 

 

    Взето с Протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.07.2022 год. 

 

     Относно: точка „Единадесета“ - Докладна записка относно: Приходи 

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

през първото полугодие на 2022 година - 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 Хисаря приема за сведение предоставения Отчет 

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

общински имоти през първото полугодие на 2022 година. 

 

МОТИВИ: Съгласно годишния план за работа на Общински съвет Хисаря, 

кметът на общината внася отчет на приходите от извършените продажби, 

отдаване по наем и концесия на общински имоти, за първото полугодието на 

2022 година. С отчета се информира, проследява и контролира изпълнението на 

Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2022 година, която е приета с решение № 

509/22.02.2022 год. и в последствие допълвана. Представения отчет съответства 

на програмата, цитирана в предходното изречение. Предвид това, общинският 

съвет 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 СПЕЦИАЛИСТ „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“: /п/ 

Нина Вълкова 

 

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 

 

№ 599 

 

    Взето с Протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.07.2022 год. 

 

 

     Относно: точка „Дванадесета“ - Докладна записка относно: 

Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2022 година и даване на съгласие за 

продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, 

представляващ УПИ V – общ, кв. 37 по КРП на с. Кръстевич, общ. Хисаря - 

докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря  

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 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 2022 г., като в раздел II.2. „Описание 

на имотите, които Общината има намерение да предложи за продажба”, подточка 

II.2.4. „Продажби на имоти по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС“ включва: 

         УПИ V – общ., кв. 37 по плана на с. Кръстевич, общ. Хисаря, обл. Пловдив 

с площ от 990 кв.м. 

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

ЗОС на общински недвижим имот представляващ : 

УПИ V – общ.,  кв. 37 по плана на с. Кръстевич, общ. Хисаря, обл. Пловдив 

с площ от 990 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 

1485/16.06.2022 година година, вписан с вх.рег. № 21651 г., акт № 64, том 62 в 

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

имота сграда, а именно: Д. Г. М. с ЕГН хххххххххх. 

3.   Одобрява пазарната оценка в размер на 11 100.00 /единадесет хиляди 

и сто/ лева с ДДС, определена с доклад от месец юли 2022 г. на независим 

лицензиран оценител,  инж. З. Д. Р. и определя същата за продажна цена на УПИ 

V – общ., кв. 37 по плана на с. Кръстевич, община Хисаря, област Пловдив. 
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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 

№94-00-Д-194 (1)/05.07.2022 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 – 16     - „против“ – няма 

Гласували – 16                   - „въздържали се“ – няма 

 

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

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“: /п/ 

Нина Вълкова 

 

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 

№ 600 

 

    Взето с Протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.07.2022 год. 

     Относно: точка „Тринадесета“ - Докладна записка относно: Отдаване 

под наем на две помещения от едноетажна масивна сграда в с. Беловица с обща 

площ 58 кв. м. - докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21 ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1, 2, 9, т. 2, 

чл. 14, ал. 3 и чл. 41 ал. 2 от ЗОС, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря 

 

                                                        Р  Е  Ш  И  : 

1. Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем на част от 

едноетажна масивна сграда, която част представлява две помещения с площ 58 кв. 

м., с предназначение – за офиси, които помещения се намират в северозападната 

част на сградата, построена в ПИ 379, кв. 49 с площ от 195 кв. м., по КП на с. 

Беловица, одобрен със Заповед № РД-02-14-2297/2000 г. и РП, одобрен със 

Заповед № 168 и № 869/1928 г., за срок от 10 години. 

2. Приема и утвърждава начална тръжна цена за обекта по т. 1, месечната  

наемна  цена, определена с доклад от месец юни 2022 г. на независим лицензиран 

оценител инж. З. Д. Р. – 110.00 (сто и десет) лв. без ДДС.   

3. Възлага на кмета на община Хисаря да организира и проведе публичения 

явен търг по точка 2, както и да сключи договора за наем. 

МОТИВИ: Предвид заявения интерес за ползване под наем на цитираните офис – 

помещения, 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 – 16     - „против“ – няма 

Гласували – 16                   - „въздържали се“ – няма 

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

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“: /п/ 

Нина Вълкова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                       /Петко Петров/  
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 601 

 

 

    Взето с Протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.07.2022 год. 

 

     Относно: точка „Четиринадесета“ - Докладна записка относно: 

Удължаване на срока на процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“  

по  “Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. и 

определяне реда за предоставяне на патронажната грижа, като услуга от общ 

икономически интерес (УОИИ) от Община Хисаря - докладва: инж. Пенка 

Ганева – Кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от 

ЗМСМА и чл.29, ал.1 от Закона за социалните услуги, във връзка с Решение на 

ЕК за Услуги от общ икономически интерес (УОИИ) от 20.12.2011г. и 

административен договор № BG05M9OP001-6.002-0145 „Патронажна грижа + в 

община Хисаря” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“  и по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Общински съвет Хисаря 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие за удължаване предоставянето на дейностите по проект 

BG05M9OP001-6.002-0145-С01 „Патронажна грижа + в община Хисаря” за срок 

от 6 месеца, като срокът за изпълнение на всяка от дейностите по BG05M9OP001-

6.004 “Патронажна грижа + - Компонент 2“ ще е както следва:   

           - Патронажна грижа -  със срок на изпълнение от 15.08.2022г . до 

15.02.2023г. ; 

            - Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от 

държавата дейности –със срок на изпълнение от 15.07.2022г. до 15.01.2023г. 

2. Упълномощава Кмета на община Хисаря да подпише всички 

необходими документи, свързани с удължаването на срока на процедура 

BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + - Компонент 2“ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. 

3. Упълномощава Кмета на община Хисаря да възложи чрез Заповед 

изпълнението на услугата Патронажна грижа, като услуга от общ икономически 
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интерес на отдел в общинска администрация Хисаря, съдържаща всички 

необходими реквизити, съгласно член 4 от Решението на ЕК за УОИИ от 

20.12.2011г. по  Проект BG05M9OP001-6.002-0145 „Патронажна грижа + в 

община Хисаря”, процедура BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + - 

Компонент 2“  за срока на удължението считано от 15.08.2022г. до 15.02.2023г. . 

4. Да не се заплащат такси от потребителите на услугата Патронажна 

грижа, финансираната по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 

2014-2020, по  Проект BG05M9OP001-6.002-0145 „Патронажна грижа + в 

община Хисаря”, процедура BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + - 

Компонент 2“ за срока на удължението считано от 15.08.2022г. до 15.02.2023г.  

 

МОТИВИ: Като взе предвди, че със свое Решение 379/22.06.2021 

общинският съвет е упълномощил кмета на община Хисаря да възложи чрез 

Заповед изпълнението на услугата Патронажна грижа, като услуга от общ 

икономически интерес на отдел в общинска администрация Хисаря, съдържаща 

всички необходими реквизити, съгласно член 4 от Решението на ЕК за УОИИ 

от 20.12.2011г. по  Проект BG05M9OP001-6.002-0145 „Патронажна грижа + в 

община Хисаря”, като взе предвди,   писмо вх. №92-00-77/02.06.2022г., с което 

Управляващия орган на прокета е уведомил Община Хисаря за удължаване на 

срока на процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” по 

“Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. с 6 (шест) 

месеца по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 

“Патронажна грижа + - Компонент 2“, като взе предвди, че предостаените 

дейности по услугата са в интерес на нуждаещите се потребители, които няма 

да заплащат такса, общинският съвет прие 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 СПЕЦИАЛИСТ „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“: /п/ 

Нина Вълкова 

 

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 

 

№ 602 

 

    Взето с Протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.07.2022 год. 

 

 

     Относно: точка „Петнадесета“ - Докладна записка относно: 

Актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и 

второстепенните разпоредители към 30.06.2022 г., Информация за изпълнението 

на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз към 

30.06.2022 г., информация за състоянието на дълга към 30.06.2022 г., 

информация за изпълнението на отчета по кметства и кметски наместничества 

по населени места към 30.06.2022 г. и отчета на инвестиционна програма към 

30.06.2022 г. на община Хисаря - докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община 

Хисаря. 

 

 

На основание чл.21, ал.1 т.6 и т.23, ал.2 от ЗМСМА, чл.124 ал.2, чл.125, 

ал.4 и чл. 137, ал.2 от ЗПФ и чл.41, ал.2, чл.42 ал.4 и чл.54, ал.2 от Наредба за 

условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните 

дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

община Хисаря, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

1.           Приема актуализираните промени по бюджета на Община Хисаря 

и второстепенните разпоредители към 30.06.2022 г., съгласно Приложения № 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и 11 (колони 1,2,3 и 4); 
2. Приема информация за изпълнението на бюджета на Общината и 

второстепенните разпоредители към 30.06.2022 г., съгласно Приложения № 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и 11– (колони № 5,6,7и 8); 
3. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския 

съюз (СЕС) към 30.06.2022 г., съгласно Приложение № 12; 
4. Приема информация за състоянието на дълга на Общината към 

30.06.2022 г., съгласно Приложение № 13; 
5. Приема информация за изпълнението на отчета по кметства и кметски 

наместничества по населени места, съгласно Приложения № 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23 и 24; 
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6. Приема отчета на инвестиционна програма към 30.06.2022 г. на община 

Хисаря, съгласно Приложение № 25; 
 

МОТИВИ: В резултат на корекциите във взаимоотношенията на Община 

Хисаря с Централния бюджет, получени трансфери и други приходи, подробно 

описани в докладната на вносителя, се налага извършване на промяна по 

бюджета на общината и второстепенните разпоредители към 30.06.2022 год. Ето 

защо, предложенията на вносителя, обективирани в неговата докладна и 

приложенията към нея са основателни. На следващо място, в изпълнение на 

ангажимента на кмета на общината по чл. 137, ал.2 от Закона за публичните 

финанси и чл. 54, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна 

бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на община Хисаря, кметът на общината е 

представенил отчет за касово изпълнение на бюджета, който е съставен 

съобразно българското законодателство и указанията на дирекция „Държавно 

съкровище“ към Министерство на финансите дадени с ДДС № 05/24.06.2022 г. 

за изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение, 

оборотните ведомости и друга отчетна информация към 30.06.2022г. на 

бюджетните организации. В представената информация са изложени подробни 

анализи, а представения отчет е изготвен правилно и в пълнота. Община Хисаря 

няма просрочени задължения. Представена е информация за състоянието на 

дълга на общината, както и пълен отчет за изпълнението на сметките за средства 

от Европейския съюз и изпълнението на инвестиционната програма. Ето защо, 

Общински съвет Хисаря единодушно 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 СПЕЦИАЛИСТ „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“: /п/ 

Нина Вълкова 

 

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 

№ 603 

    Взето с Протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.07.2022 год. 

 

     Относно: точка „Шестнадесета“ - 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, с поименно гласуване 

Общински съвет Хисаря 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

   1.  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 09.09.2022 г. 

 

МОТИВИ: Като взе предвди уведомлението от Агенция за социално 

подпомагане, с което информират, че със средствата определени в решението на 

Министерсаки съвет № 355 от 31.05.2022 г се дава съгласие на Управляващия 

орган на Програмата да наддоговори допълнително предоставения ресурс по 

механизма REACT-EU за 2022 г., като взе предвид, че 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 09.09.2022 г., 

като взе предвид, 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 30.06.2022 г., като взе предвид, че за 

продължаване изпълнението на този договор е необходино настоящото решение, 

общинският съвет 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 СПЕЦИАЛИСТ „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“: /п/ 

Нина Вълкова 

 

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 

 

№ 604 

 

    Взето с Протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.07.2022 год. 

 

     Относно: точка „Седемнадесета“ - Докладна записка относно: 

Отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен 

фонд на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ и на лица, които поемат 

задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за 

стопанската 2022/2023 г. - докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община 

Хисаря. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с чл.37и, ал. 13 и ал. 14 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.102, 103 и 104 

от ППЗСПЗЗ, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Свободните след разпределение по чл. 37 и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, пасища, мери 

и ливади от ОПФ по кадастралната карта на всички землища на територията на 

общ. Хисаря, да се отдадат под наем чрез провеждане на публични явни търгове, 

за стопанската 2022/2023 г. при начални тръжни цени определени с Решение № 

508/22.02.2022 г. на Общински съвет-Хисаря - 12.00 (дванадесет) лева на декар 

годишно за пасища и мери  и 19.00 (деветнадесет) лева на декар годишно за 

ливади.  

2.  Възлага на Кмета на община Хисаря да организира и проведе публични 

явни търгове, както следва:  

2.1 Публичен явен търг за отдаване под наем за стопанската 2022/2023 г. на 

общински пасища, мери и ливади, в който се допускат до участие само 

собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ, като договорите се сключват 

за една стопанска година. 

2.2 За останалите, след провеждане на търга по т.2.1 свободни мери, пасища 

и ливади да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за стопанската 
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2022/2023 г. на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, 

които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично 

състояние. 

 

МОТИВИ: С разпоредбата на чл.37и от ЗСПЗЗ, законодатеят е определил 

специален ред за отдаване под наем на всички пасища, мери и ливади от ОПФ 

по кадастралната карта на всички землища на територията на всяка една 

община. Съгласно изложеното в докладната от кмета на община Хисаря, след 

разпределяне на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ на община Хсаря по 

общите правилата на чл.37и от ЗСПЗЗ, са останали неексплоатирани имоти. 

Общинският съвет счита, че е допустимо приложението на специалните 

правилана на чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, според който останалите свободни пасища, 

мери и ливади от общинския поземлен фонд се отдават под наем чрез търг, в 

който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

Търговете се провеждат от кмета на общината - за земите от общинския 

поземлен фонд, като договорите се сключват за една стопанска година. В 

хипотезата на чл.37и, ал.14 ЗСПЗЗ законодателят е предвидил още една 

възможност за използване на свободните пасища, мери и ливади след 

изчерпване на процедурата по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, като останалите след 

провеждане на търга по ал. 13 свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез 

търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които 

поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично 

състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона. Договорите 

и в двете хипотези на чл.37и, ал.13 и ал.14 ЗСПЗЗ се сключват за една стопанска 

година, каквото е и предложението на вносителя на докладната. Ето защо, 

общинският съвет прие 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 СПЕЦИАЛИСТ „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“: /п/ 

Нина Вълкова 

 

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 

 

№ 605 

 

Взето с Протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.07.2022 год. 

Относно: точка „Осемнадесета“ - Докладна записка относно: 

Актуализация на Календар на културните събития на община Хисаря за 2022 г.  

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

На основание чл. 80 ал.1 т.2 от Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет – Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация във вр. с отлагане вземане на решение по чл. 21, ал. 1, т. 10 от 

ЗМСМА, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

Отлага разглеждането на докладна записката относно: Актуализация на 

Календар на културните събития на община Хисаря за 2022 г., за следващото 

заседание. 

МОТИВИ: Общинският съвет установи неточности и аритметични 

грешки в докладната, както и в диспозитива на предложеното за гласуване 

проекто-решение. Установените неточности също така не съответсваха на 

утвърдения с Решение №522/22.02.2022 год. на ОбС- Хисара бюджет, който 

бюджет е предвиден и инкорпориран в приетия с цитираното решение Календар 

за културните събития за 2022 год. Докладната и приедложеното с нея проекто-

решение следва да бъдат шрецизирани. Ето защо, ОбС единодушно прие 

процедурното решение по отлагане разглеждането на докладна записката за 

основателно, тъй като в процеса на обсъждане, вносителят на докладната не 

можеше своевременно да представи точна информация, с която да отстрани 

неточностите. 

 

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 СПЕЦИАЛИСТ „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“: /п/ 

Нина Вълкова 

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 

 

№ 606 

 

    Взето с Протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.07.2022 год. 

 

     Относно: точка „Деветнадесета“ - Докладна записка относно: 

Актуализация на Бюджет 2022 г., Инвестиционната програма 2022 г., и Ремонтна 

програма 2022 г. на Община Хисаря - докладва: инж. Пенка Ганева –Кмет на 

община Хисаря.  

 

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

чл.41, ал.2 от Наредба за условията и реда за суставяне на тригодишна бюджетна 

прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 

на бщджета на община Хисаря, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

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

второстепенните разпоредители за 2022 г., съгласно Приложения № 1, 2 и 3; 

2. Приема актуализация на Инвестиционна програма на общината за 2022 

г., съгласно Приложение № 4; 

3. Приема актуализация на Ремонтната програма на общината за 2022 г., 

съгласно Приложение № 5; 

 

 

МОТИВИ: С оглед извършен анализ върху изпълнението на приетия от 

общински съвет бюджет на Община Хисаря за 2022 год., както и осъществяване 

на контрола върху осигуряването и финансирането на публични блага и услуги 

и върху преразпределението и трансферирането на средства в общинския 

бюджет, се налага да се извършат компенсирани промени, подробно описани в 

докладната записка на кмета на общината, които промени са в частта за 

делегираните от държавата дейности между утвърдените показатели за 

разходите в рамките на една дейност и от една дейност в друга, при условие, че 

не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и в частта 

на местните дейности между утвърдените разходи в рамките на една бюджетна 
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дейност и от една дейност в друга при спазване на законовите разпоредби по 

изпълнението на бюджета и неговото отчитане. В текста към докладната и 

нейните приложения са изложени кратки аргументи за предложените промени, 

които общинския съвет намира за основателни. В докладната записка са 

изложени и аргументи, които обосновават и предложените от кмета промени в 

Инвестиционната програма и Ремонтната програма на общината за 2022 год. 

Воден от предходното, общинският съвет намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 16     - „против“ – няма 

Гласували – 16                   - „въздържали се“ – 3 

 

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

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“: /п/ 

Нина Вълкова 

 

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 

 

№ 607 

 

    Взето с Протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.07.2022 год. 

 

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

на Задание и Разрешаване изработването на проект за изменение на Общия 

устройствен план на община Хисаря (ОУПО) - докладва: инж. Пенка Ганева –

Кмет на община Хисаря.  

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация /ЗМСМА/, чл.136, ал.1, във връзка с чл.124, ал.1  от 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/, с поименно гласуване Общински 

съвет Хисаря 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

1. РАЗРЕШАВА изработването на проект за изменение на Общия 

устройствен план на община Хисаря за група поземлени имоти в землищата на 

селищата с. Мътеница, с. Паничери, с. Старо Железаре, с. Старосел и гр. Хисаря 

съгласно приложения списък, в разширен обхват спрямо вече определените с 

цитираните решения на Общинския съвет за изменения на ОУПО за група имоти. 

2. ОДОБРЯВА Задание за изменение на Общия устройствен план на 

община Хисаря за група поземлени имоти в разширен обхват в землищата на 

селищата с. Мътеница, с. Паничери, с. Старо Железаре, с. Старосел и гр. Хисаря. 

3. ВЪЗЛАГА на Кмета на общината да предприеме необходимите 

действия за изработването на проект за изменение на Общия устройствен план 

на община Хисаря за така определената група поземлени имоти. 

 

МОТИВИ: С настоящото решение се поставя начало на администратвната 

процедура за изменение на общия устройствен план на община Хисаря. 

Съгласно чл.124 ал.1 от ЗУТ, отнесено към настоящия акт, общинският съвет 

следва да приеме решение за изработване на проект за изменение на общ 

устройствен план. Заданието, с което с предлага изменение на ОУП, е било 

предмет на ЕСУТ, която със свое Решение №110/14.07.2022 се е приознесла с 

положително становище. ЕСУТ е приела изменението на ОУП за допустимо, 

като предлага на кмета на общината са сезира ОбС с предложение за 
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разрешаване на изработването на прокет. Воден от предходното, общинският 

съвет намира решението за целесъобразно.   

 

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

Присъствали – 15     - „против“ – няма 

Гласували – 11                   - „въздържали се“ – няма 

 

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

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“: /п/ 

Нина Вълкова 

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 

 

№ 608 

 

    Взето с Протокол № 36 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.07.2022 год. 

 

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

Изграждане на мемориални обекти – паметни плочи в УПИ ІV-за Площад, 

публична общинска собственост, кв. 44 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, 

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

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 вр. ал. 2 от ЗМСМА, чл. 57, ал. 1, във връзка 

с чл. 56, ал. 2 и ал. 8, чл. 62, ал. 8 от ЗУТ, с поименно гласуване Общински съвет 

Хисаря 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

Одобрява устройствена схема за изграждане на мемориални обекти – 

паметни плочи в УПИ ІV-за Площад, публична общинска собственост, кв. 44 по 

плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив. 

 

МОТИВИ: На 11.07.2022 год. в администрацията на община Хисаря е 

постъпило искане с вх. № 93-00-306/11.07.2022 г., инспирирано от Инициативен 

комитет за изграждане на мамориал в село Старосел, за изграждане на 

мемориални обекти – паметни плочи в УПИ ІV-за Площад, публична общинска 

собственост, кв. 44 по плана на с. Старосел, Община Хисаря. Мемориалните 

обекти касаят загиналите през Априлското въстание и жертвите от Балканската, 

Първа и Втора световни войни. Един от мемориалните обекти е предложено да 

бъде с обобщаващ мотив – „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира!”. 

След постъпване на искането е образувана и административна преписка, като 

на 14.07.2022 год. ЕСУТ е разгледал и приел устройствена схема за изграждане 

на мемориални обекти – паметни плочи в УПИ ІV-за Площад, публична 

общинска собственост, кв. 44 по плана на с. Старосел, Община Хисаря. 

Общинският съвет счита за безспорно, че с изграждането на мемориалните 

обекти ще се засвидетелства уважение не само към паметта на тези, които са 

дали живота си за България във времена на войни и тегоби, но и ще бъдат 

почетени всички жертви от изълнените с трагедия и трудности за народи ни 

размирни години. Заедно с това, съветът отчита и необходимостта да одобри 

предложената устройствена схема, тъй като чл.62 ал.8 от ЗУТ е предвидил 
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именно вземане на нарочно решение, което впоследствие, заедно с 

устройствената схема, следва да бъдат представени за съгласувателно 

становище по реда на Закон за военните паметници и Закон за културното 

наследство, което е отбелязано и в самото решение на ЕСУТ. Воден от 

предходното, общинският съвет счита решението за целесъбразно. 

 

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 СПЕЦИАЛИСТ „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“: /п/ 

Нина Вълкова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                       /Петко Петров/  
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