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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ 
КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 18.01.2022 г. ДО 21.06.2022 г. 

 
Приет с Решение № 593, взето с Протокол № 36 на заседание на Общински 

съвет Хисаря, състояло се на 19.07.2022 г. 
 

На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.17, ал.1, т.16 от Правилника за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, представям на Вашето внимание отчет за дейността на съвета и 
неговите комисии. Отчетът обхваща периода от 18.01.2022 г. до 21.06.2022 г. и 
съдържа следната информация: 

 Проведени заседания на Постоянни комисии 

 Проведени заседания на Общински съвет Хисаря 
 Приети решения 

 
 

І. ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 
 

Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, преди 
всяко заседание на Общинския съвет Постоянните комисии разглеждат внесените 
докладни с проектите за решения, предварително разпределени от председателя 
на Общинския съвет. Всички постъпили материали се обсъждат отговорно и 
задълбочено. Когато е необходима допълнителна информация, представителите 
на Общинска администрация участват в изясняването на въпросите, които 
възникват по време на заседанията на комисиите. Видно от изнесената по-долу 
статистика нямаше провалени заседания на комисиите поради липса на кворум.  

 
 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ: 
 

 Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и 
конфликт на интереси проведе  заседания. 

 
 

№ 
по ред 

заседание 

Дата на 
проведеното 
заседание 

присъствие Отсъстващи членове 

1 18.01.2022 г. 4 Ат. Куковски 

2 22.02.2022 г. 4 Ат. Куковски 

3 22.03.2022 г. 5 - 

4 19.04.2022 г. 5 - 

5 17.05.2022 г. 5 - 

6 21.06.2022 г. 4 Ат. Куковски 
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 Постоянна комисия по устройство на територията, инфраструктура, 
благоустрояване и околна среда проведе  заседания. 

 
 

№ 
по ред 

заседание 

Дата на 
проведеното 
заседание 

присъствие Отсъстващи членове 

1 18.01.2022 г. 4 Ат. Куковски 

2 22.03.2022 г. 5 - 

3 19.04.2022 г. 4 Н. Костов 

4 17.05.2022 г. 5 - 

5 21.06.2022 г. 4 Ат. Куковски 
 

 

 Постоянна комисия по образование, култура, вероизповедания, спорт, 
туризъм, здравеопазване,  младежка и социална политика проведе  заседания. 

 
№ 

по ред 
заседание 

Дата на 
проведеното 
заседание 

присъствие Отсъстващи членове 

1 18.01.2022 г. 5 - 

2 22.02.2022 г. 5 - 

3 22.03.2022 г. 5 - 

4 19.04.2022 г. 4 М. Мустакова 

5 17.05.2022 г. 4 М. Александрова 

6 21.06.2022 г. 4 Ива Вълчева 

 
 

 Административна комисия проведе  заседания. 
 
 

№ 
по ред 

заседание 

Дата на 
проведеното 
заседание 

присъствие Отсъстващи членове 

1 18.01.2022 г. 5 - 

2 22.02.2022 г. 4 В. Пендев 

3 22.03.2022 г. 5 - 

4 19.04.2022 г. 5 - 

5 17.05.2022 г. 5  

6 21.06.2022 г. 5 - 
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ІІ. ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХИСАРЯ 

 

От м. Януари 2022 година до момента Общински съвет Хисаря проведе 6 
заседания, на които разгледа и обсъди общо 98 материала, разпределени по 
вносители, както следва: 

 
- Кмет на община Хисаря – 81 бр.  
- Заместник-кмет – 5 бр. 
- Председател на Общински съвет Хисаря – 4 бр. 
- Секретар на община Хисаря – 5 бр. 
- Директор на ОП ОГС – 2 бр. 
- Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ Хисаря – 1 бр. 
 
 

Приети са общо 96 решения, разпределени по заседания, както следва: 
 
 

 № 
по ред заседание 

Дата на проведеното 
заседание 

кворум 

Брой точки, 
включени в 

дневния ред без 
 т. Питания 

Брой взети 
решения 

23-то редовно 18.01.2022 г. 16 16 16 

8-мо извънредно 22.02.2022 г. 14 19 18 

24-то редовно 22.03.2022 г. 17 9 9 

25-то редовно 19.04.2022 г. 16 15 15 

26-то редовно 17.05.2022 г. 16 19 18 

27-мо редовно 21.06.2022 г. 15 20 20 
 

Видно от горната таблица, за периода на отчета няма провалени заседания 
поради липса на кворум.  

 
ІІІ. ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ 

 
В резултат на правомощията, които Общинският съвет има са приети решения 

в следните категории: 

 Приемане на отчети и информации 
 Управление и разпореждане с общинския бюджет и финанси 
 Управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост 
 Промяна на устройствения план 
 Кандидатстване по проекти и програми 

 Приемане на програми и планове 
 Актове на Общинския съвет по организационни и структурни въпроси, както 

и актове невключени в предходните групи 
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ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТИ И ИНФОРМАЦИИ 
 
 

Общински съвет Хисаря разгледа и обсъди всички отчети и информации, 
заложени до месец Юни в Годишния план за работата на ОбС през 2022 г.  

 
 

По Протокол № 30/18.01.2022 г. 
       - Решение № 494 - Отчет за изпълнение на Спортен календар на община 
Хисаря за 2021 г. и приемане на Спортен календар на община Хисаря за 2022 г.; 

- Решение № 496 - Информация за извършени дейности по безопасност на 
движението на територията на Община Хисаря през 2021г.; 

       - Решение № 497 - Информация за данъчната събираемост през 2021 г.; 
      - Решение № 502 - 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; 
      - Решение № 503 - 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.);  
     -  Решение № 504 - Отчет за дейността на Общински съвет Хисаря и неговите 
комисии за периода от 20.07.2021 г. до 21.12.2021 г.; 
      - Решение № 505 - Отчет за изпълнение на инвестиционната програма на 
Община Хисаря за второ полугодие на 2021 г.; 
   
По Протокол № 31/22.02.2022 г. 

- Решение № 512 - Състояние на общинската собственост. Списък на 
обектите общинска собственост – публична и частна в общината. Дружества и 
консорциуми с общинско участие; 

- Решение № 516 - Отчет за работата на комисията по предотвратяване 
на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2021г.; 

- Решение № 518 - Отчет за работата на кметовете и кметските 
наместници на населените места в Общината за 2021 г. и информация за 
състоянието и проблемите по населени места и приетите мерки за решаването им; 

- Решение № 521 - Отчет на събраните приходи и извършените разходи 
за развитието на туризма на територията на община Хисаря за 2021 г.; 

- Решение № 522 - Отчет за изпълнение на Културна програма на община 
Хисаря за 2021 г. и приемане на програма за 2022 г. 

 
По Протокол №32/22.03.2022 г. 

- Решение № 526 - Състояние на микроязовирите общинска собственост 
по отношение на тяхната безопасност при обилни валежи; 

- Решение № 527 - Информация за състоянието на материалната база на 
читалищата на територията на община Хисаря и Информация за състоянието на 
библиотечния фонд към библиотеките; 
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- Решение № 528 - Приемане на отчет за дейността по развитието на 
социалните услуги в община Хисаря през 2021г. 

 
По Протокол №33/19.04.2022 г. 

- Решение № 538 - Информация за разходваните средства по 
снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа и улиците на 
населените места през зимен сезон 2021 – 2022 г.; 

- Решение № 539 - Отчет за разходваните средства за командировки на 
Кмета на Община Хисаря за първото тримесечие на 2022 г. (от 01.01.2022 г. до 
31.03.2022 г.); 

- Решение № 541 - Информация за състоянието, дейност и мерки на 
РСПБЗН – гр. Хисаря във връзка с предстоящия летен пожароопасен период – 2022 
г.; 

- Решение № 542 - Дейността на РУ на МВР Хисар за 2021 година по 
предотвратяване и разкриване на престъпления на територията на община 
Хисаря; 

- Решение № 543 - Отчет за събираемост на наемите и вземанията за 2021 
г.; 
 
По Протокол № 34/17.05.2022 г. 

-      Решение № 552 - Общински съвет - Хисаря прие информацията за 
готовността на община Хисаря за летния сезон; 
 
По Протокол № 35/21.06.2022 г. 

-     Решение № 568 - Информация за постъпилите жалби и сигнали в 
Общината и работата по тяхното решаване; 

-    Решение № 571 - Отчет за дейността на читалищата в община Хисаря за 
2021 г.; 

-    Решение № 572 - Общински гори – състояние, стопанисване, опазване и 
експлоатация; 

-    Решение № 577 - Информация за всички настоящи проекти, проекти в 
действие, проекти в устойчивост и подготовка на бъдещи такива; 

-    Решение № 578 - Приемане на Годишен отчетен доклад за 2021 г. за 
наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Хисаря 
2021 – 2027 г.;   

 
 

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 
 

За разглеждане от Общински съвет са постъпили материали, свързани с 
управлението и разпореждането с общинския бюджет, включително заложените в 
Годишния план за работа на ОбС Хисаря през 2022 година отчети и информации. 
Водещите приети решения в това направление са: 
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По Протокол №30/18.01.2022 г. 
- Решение № 495 - 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; 
 
По Протокол № 31 /22.02.2022 г. 
- Решение № 515 - Актуализирано разпределение на промените по бюджета на 

Община Хисаря и второстепенните разпоредители към 31.12.2021 г.; 
- Решение № 519 - Отпускане на еднократни парични помощи на социално слаби 

граждани от бюджета на община Хисаря; 
 
По Протокол № 32/22.03.2022 г. 
- Решение № 530 - Временен безлихвен заем от набирателна сметка; 

- Решение № 532 - Издаване на Запис на заповед от Община Хисаря в полза на 
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане за 
изпълнение на дейности  по мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 
стратегия за ВОМР“ от Сдружение „МИГ Хисаря“ 
 
  По протокол № 33/19.04.2022 г. 
- Решение № 536 - Приемане на бюджета на Община Хисаря за 2022 г.; 
- Решение № 537 - Тригодишна бюджетна прогноза за периода 2023 - 2025 г. на 
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности; 
- Решение № 540 - Разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл.60 
и чл.64 от ЗУО за 2021 г.; 
- Решение № 549 - Предоставяне на временни безлихвени заеми от временно 
свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от 
Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, 
финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни 
програми и договори, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е 
част от общинския бюджет; 

 
  По Протокол № 34/17.05.2022 г. 
-   Решение № 551 - Издаване на запис на заповед от община Хисаря в полза на 
ДФ“Земеделие“ - Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по 
Анекс № BG06RDNP001-19.273-0006-C02 от 19.04.2022 към Административен 
договор № BG06RDNP001-19.273-0006-C01/2021 г. от 05.04.2021 по процедура 
чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции 
в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19“ 
Водено от общностите местно развитие“ за бенефициенти, възложители по ЗОП 
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сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА / 
МИГ/ ХИСАРЯ и Община Хисаря; 
-   Решение № 558 - Определяне на основни месечни работни заплати на 
кметовете на населените места от община Хисаря, считано от 01.04.2022 г.; 
-   Решение № 559 - Определяне на основна месечна работна заплата на кмет на 
община Хисаря, считано от 01.04.2022г. по предложение на кмета на община 
Хисаря инж. П. Ганева; 

 
По Протокол № 35/21.06.2022 г. 
-   Решение № 574 - Актуализация на списъка с пътуващи служители; 
-   Решение № 575 - Издаване на запис на заповед от община Хисаря в полза на 
ДФ“Земеделие“ - Разплащателна агенция, обезпечаващ стойността на ДДС върху 
авансово плащане по Анекс № BG06RDNP001-19.273-0006-C02 от 19.04.2022 към 
Административен договор № BG06RDNP001-19.273-0006-C01/2021 г. от 05.04.2021 
по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане 
на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на 
мярка 19“ Водено от общностите местно развитие“ за бенефициенти, възложители 
по ЗОП сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 
ГРУПА / МИГ/ ХИСАРЯ и Община Хисаря; 
-   Решение № 586 - Предоставяне на гаранция под формата на застраховка в 
полза на Министерство на труда и спорта по проект „Изграждане на 
мултифункционална спортна площадка в двора на ОУ „Васил Левски”, в ПИ-65, кв. 
6 в кв. Момина баня, град Хисаря”; 
 

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
 

Във връзка с придобиването, управлението и разпореждането с общинската 
собственост, Общински съвет Хисаря разгледа и обсъди общо 23 материала. 
В това направление от м. Януари 2022 г. до края на  м. Юни 2022 г., Общински 
съвет Хисаря прие следните решения: 
 
По Протокол № 30/18.01.2022 г. 

- Решение № 498 - Отдаване под наем на маломерни имоти от общинския 
поземлен фонд за стопанската 2021/2022 г.; 

- Решение № 499 - Приходи от извършени продажби, отдаване на 
концесия и под наем на общински имоти през второто полугодие на 2021 година; 

 
По Протокол № 31/22.02.2022 г. 

- Решение № 508 - 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 

- Решение № 510 - Обявяване за частна общинска собственот Поземлен 
имот 69016.215.18, област Пловдив, община Хисаря, с. Старосел, м. Куманче, вид 
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собственост Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП за 
селскостопански, горски, ведомствен  път, площ 103 кв.м. стар номер 215018; 

- Решение № 511 - Извършване на замяна между община Хисаря  и Н. И. 
П.,  Н. А. Я. и Ж. В. Я., съгласно предварително съгласие по чл. 21, ал. 5 от ЗОС, 
одобрено с решение № 484, взето с протокол № 28 от 14.12.2021 година; 

- Решение № 513 - Даване на съгласие за продажба на общински недвижим 
имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, 
представляващ УПИ I- 418 кв.68 по КРП на с. Беловица; 

 
По Протокол № 32/22.03.2022 г. 

- Решение № 529 - Актуализация на Годишната програма на община 
Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2022 година; 

 
 

По Протокол № 33/19.04.2022 г. 
   -   Решение № 544 - Приемане и утвърждаване начални тръжни цени за 
продажба на 2 броя урегулирани поземлени имоти по КРП на село Мътеница, 
община Хисаря, област Пловдив; 
   -    Решение № 545 - Приемане и утвърждаване начални тръжни цени за 
продажба на 2 броя урегулирани поземлени имоти по КРП на село Беловица, 
община Хисаря, област Пловдив; 
   -    Решение № 546 - Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за 
управление и разпореждане с общинската собственост за 2022 година и даване на 
съгласие за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост 
по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, представляващ УПИ  274 (УПИ IV – общ.), кв. 43 
по КРП на с. Мътеница; 
   -    Решение № 547 - Приемане и утвърждаване начална тръжна цена за 
продажба на УПИ XI – ТКЗС, кв. 90 по КРП на село Старосел, община Хисаря, област 
Пловдив с площ 720 кв. м.; 
 
По Протокол № 34/17.05.2022 г. 
- Решение № 553 - 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 продажба на поземлен имот с 
идентификатор 69016.215.18, с. Старосел, с площ 103 кв. м.; 
- Решение № 554 - Предоставяне под наем на поземлен имот с 

идентификатор 81030.500.3, с. Черничево, общ. Хисаря, обл. Пловдив; 
- Решение № 555 - Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен 

регулационен план, по отношение на УПИ III - 1000, 1001 квартал 98А по КРП на 
село Старосел, община Хисаря, област Пловдив, одобрен със заповеди №№ 
689/1966 г., № РД-06-195/28.08.1995 г. и  № РД-06-229/22.09.1995 г.; 
- Решение № 556 - Учредяване на безвъзмездно право на строеж в УПИ 

XIV – 5141, кв. 41 по плана на гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив за 
построяване на „Център за спешна медицинска помощ“; 
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- Решение № 557 - Отдаване под наем на самостоятелен обект - кафе с 
площ 82 кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна сграда, застроена в УПИ 
VI - кметство, поща и културен дом, кв. 24 по КРП на с. Красново; 
 
 
По Протокол №35/21.06.2022 г. 
-     Решение № 573 - Изпълнение ползването на дървесина от горски 

територии, собственост на  Община Хисаря за редовни сечи за Лесфонд 2022 г., 
по реда и условията на чл.5 от „Наредба №8  от 05.08.2011г. за сечите в горите” 
и добив на дърва за огрев от общински горски фонд за снабдяване на местното 
население с дърва за огрев  от горски територии, собственост на  Община Хисаря 
за отоплителен сезон 2022-2023 година; 

- Решение № 576 - Поставяне на атракцион – въжен парк в УПИ  - III – 
парк, кв. 26 по плана на гр. Хисаря, Археологически резерват; 

- Решение № 579 - 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 продажба на поземлени имоти 
в гр. Хисаря, общ. Хисаря; 

- Решение № 580 - Актуализация на Годишната програма на община 
Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2022 година и 
отдаване под наем на УПИ I – стопански двор на СОНС, кв. 103 по КРП на с. 
Старосел с площ 3000 кв. м. и застроените в него сгради с обща площ от 289.50 
кв. м.; 

- Решение № 581 - Предоставяне под наем на поземлени имоти в 
землището на община Хисаря; 

- Решение № 583 - Приемане и утвърждаване начални тръжни цени за 
продажба на 7 /седем/ броя имоти в регулация по КРП на община Хисаря; 

- Решение № 585 - Одобряване на предварително съгласие по чл. 21, ал. 
5 от ЗОС за сключване на договор за замяна между Община Хисаря и Д. С. К. и Й. 
С. М.; 

 
 

ПРОМЯНА НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПЛАН 
 

През отчетния период в това направление Общински съвет Хисаря прие 17 
решения, а именно: 
 
По Протокол №30/18.01.2022 г. 

- Решение № 492 - 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; 

- Решение № 493 - Заявление вх. № 26-00-1584/16.12.2021 г. на 
„КОЛОНАДА“ ООД, подадена чрез Т. П. Ш. – Управител, за допускане на 
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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; 

- Решение № 506 - 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; 

- Решение № 507 - Изграждане на бюст-паметник на Васил Левски на 
територията на гр. Хисаря; 

- Решение № 523 - Служебна преписка на Община Хисаря за одобряване 
на ПУП-Парцеларен план на трасе за външно електрозахранване за УПИ І-
77270.1.999-Обществено обслужващи дейности – Пожарна, (ПИ 77270.1.275) по 
КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив; 

- Решение № 524 - Служебна преписка на Община Хисаря за одобряване 
на ПУП-Парцеларен план на трасе за външни ВиК връзки за УПИ І-77270.1.999-
Обществено обслужващи дейности – Пожарна, (ПИ 77270.1.275) по КККР на гр. 
Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив; 
 
По Протокол № 31/22.02.2022 г. 

- Решение № 517 - Заявление с вх. № 94-00-М-516/03.12.2021 г. от М. П. 
Н. чрез пълномощници В. Г. С. и М. В. С., с пълномощно с рег. № 1966 от 16.10.2020 
г. за одобряване на ПУП - Парцеларен план за пътна връзка за обект: „Складова 
база и автосервиз“ в УПИ 081005 – складова база и автосервиз, ПИ с 
идентификатор 77270.81.5 местност „Читашки ливади – 02 по КККР землището на 
гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив; 
 
По Протокол № 32/22.03.2022 г. 

- Решение № 531 - Заявление вх. № 94-00-Г-5/05.01.2022 г. от О. Ю. Г., Н. 
С. Г., Д. Н. Л., С. Г. Д. и Н. М. Д. и от Е. И. Ш. за ПУП – Парцеларен план за трасе 
на уличен водопровод и канализация по общински пътища, обслужващи ПИ 
77270.81.557, ПИ 77270.81.558, ПИ 77270.81.150 и ПИ 77270.81.149, м. „Читашки 
ливади – 02“ по КККР на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив; 
 
По Протокол № 34/17.05.2022 г. 

- Решение № 561 - Даване на принципно съгласие за започване на 
процедури за изменение на Общия устройствен план на община Хисаря; 

- Решение № 562 - Заявление вх. № 26-00-159/08.02.2022 г. на 
„КОЛОНАДА“ ООД чрез Т. П. Ш. – Управител, за одобряване 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; 
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- Решение № 563 - Заявление вх. № 94-00-П-35/08.02.2022 г. от П. Т. Ш., 
Д. Т. К. и И. З. Б. чрез пълномощник П. Т. Ш. за одобряване 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; 

- Решение № 564 - Заявление вх. № 91-00-166/12.05.2022 г. от Община 
Хисаря чрез Кмета на общината инж. Пенка Ганева и от Потребителна кооперация 
„Волов“ чрез Председателя М. Б., за разрешаване на изработване на проект за 
изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ VІІІ-Културен дом, УПИ ІХ-Озеленяване и УПИ Х-
Търговска сграда в кв. 7 по плана на с. Ново Железаре; 

- Решение № 565 - Приемане и одобряване на схема за разполагане на 
преместваеми обекти по смисъла на чл. 56 от ЗУТ към Наредбата за разполагане 
на преместваемите обекти за търговски и други дейности и елементи на градското 
обзавеждане на територията на Община Хисаря; 
 
По Протокол № 35/21.06.2022 г. 

-     Решение № 569 - Заявление вх. № 26-00-569/30.05.2022 г. от „ЦЕТИН 
България“ ЕАД, представлявано от П. М. и П. П., чрез пълномощник Г. М. Ф. с 
пълномощно рег. № 04553/16.03.2021 г., за разрешаване на изработване на 
подробен устройствен план (ПУП) – План–схема за трасе на оптична кабелна 
линия от съществуваща шахта до Базова станция № 3064 на ул. „Хан Кубрат“ № 
14, гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив; 

-     Решение № 570 - Заявление вх. № 26-00-552/25.05.2022 г. от 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, представлявано от П. С. съгласно 
пълномощно рег. № 5525,5526/07.10.2019 г., за разрешаване на изработване на 
подробен устройствен план (ПУП) – План–схема и Парцеларен план за нов 
захранващ кабел НН за УПИ I-81.557, жилищно строителство (ПИ 77270.81.557) по 
КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив; 

-     Решение № 584 - Искане с вх. № 76-00-33/13.05.2022 г. от С. М. М.– 
председател на НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1927“, гр. Хисаря, кв. Момина баня; 

-    Решение № 587 - Заявление вх. № 26-00-623/15.06.2022 г. от С. К. Б. за 
разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за ПИ № 1015, 
включен в УПИ ІІ-1015, кв. 32 по плана на Археологически резерват гр. Хисаря, 
Община Хисаря, Област Пловдив; 
 
 
 
 

 
КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ 

 
Със свое Решение № 525 по Протокол № 31/22.02.2022 г. Общински съвет Хисаря 
дава съгласие ОУ  „Васил Левски“ да кандидатства с проектнo предложениe по 
процедура BG06RDNP001-19.601 - МИГ ХИСАРЯ - Мярка 6 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
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мащаби инфраструктура” за изграждане на газово спопанство в ОУ „Васил Левски“ 
гр. Хисаря; 
Със свое Решение № 533 по Протокол № 32/22.03.2022 г. Общински съвет Хисаря 
дава съгласие община Хисаря да кандидатства за отпускане на безвъзмездна 
помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 
среда /ПУДООС/ за проект: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна 
мрежа и съоръжения в с. Красново, общ. Хисаря“; 
 
 

ПРИЕМАНЕ НА  ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ 
 
Със свое Решение № 509 по Протокол № 31/22.02.2022 г. Общински съвет Хисаря 
прие Годишна програма на Община Хисаря за управление и разпореждане с 
общинската собственост за 2022 година; 
Със свое Решение № 520 по протокол № 31/22.02.2022 г. Общински съвет Хисаря 
прие Програма за развитие на туризма в Община Хисаря през 2022г. с план – 
сметка за набирането на средства за развитието на туризма и тяхното разходване 
за 2022г.; 
Със свое Решение № 548 по протокол № 33/19.04.2022 г. Общински съвет Хисаря 
прие „Общинска програма за управление на отпадъците на Община Хисаря за 
периода 2022-2027 г.”; 
Със свое Решение № 550 по протокол № 34/17.05.2022 г. Общински съвет Хисаря 
прие Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. 
 
 
АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННИ И СТРУКТУРНИ ВЪПРОСИ, 

КАКТО И АКТОВЕ НЕВКЛЮЧЕНИ В ПРЕДХОДНИТЕ ГРУПИ 
 

- Със свое решение № 500 по Протокол №30/18.01.2022 г. – Общински 
съвет Хисаря не прие 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.”; 

- Със свое решение № 501 по Протокол №30/18.01.2022 г. – Общински 
съвет Хисаря не прие и утвърди: 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; 

- Със свое решение № 514 по Протокол № 31/22.02.2022 г. Общински 
съвет Хисаря прие Доклад за последваща оценка на Общински план за развитие 
на община Хисаря 2014-2020 г.; 

- Със свое решение № 534 по Протокол № 32/22.03.2022 г. Общински 
съвет Хисаря отлага 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;   
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- Със свое решение № 535 по Протокол № 33/19.04.2022 г. Общински 
съвет Хисаря отмени Решение № 530, взето с Протокол № 32 от 22.03.2022 год. 
от заседание на Общински съвет - Хисаря, проведено на 22.03.2022 год.; 

- Със свое Решение № 560 по Протокол № 34/17.05.2022 г. Общински 
съвет Хисаря определи за представител на община Хисаря в комисията 
изработваща областната здравна карта д-р Стефан Недевски – общински 
съветник; 

- Със свое Решение № 566 по Протокол № 34/17.05.2022 г. Общински 
съвет Хисаря определи представител на община Хисаря в редовно годишно общо 
събрание на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив “АД, насроченото за 15.06.2022г. 
и упълномощаване относно начина на гласуване по проекторешенията, включени 
в дневния ред; 

- Със свое Решение № 567 по Протокол № 34/17.05.2022 г. Общински 
съвет Хисаря определи представител на община Хисаря в комисията, изработваща 
областната аптечна карта д-р Стефан Недевски – общински съветник; 

- Със свое Решение № 582 по Протокол № 35/21.06.2022 г. Общински 
съвет Хисаря отлага докладна записка относно: Приемане и утвърждаване на 
начални тръжни цени за продажба на 4 /четири/ броя земеделски имоти в 
землището на Община Хисаря; 

 
 

Всички заседания на Общински съвет Хисаря са организирани и проведени 
съобразно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 
Стремежът на Общински съвет Хисаря е неговите актовете да са съобразени с 
разпоредбите на ЗМСМА, АПК, ЗНА и другите специални закони. Приетите решения 
се разгласяват на населението чрез окачването им на информационното табло, 
намиращо се на входа на Общинска администрация, чрез интернет страницата на 
общината - раздел ОБЩИНСКИ СЪВЕТ/РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ. Актовете 
на Общинския съвет се обнародват и в „Държавен вестник”, когато това се изисква 
от закона. 
 
 
 
С уважение, 
 

ИНЖ. НАЙДЕН ПАВЛОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС ХИСАРЯ 
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