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          П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 609 

    Взето с Протокол № 37 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 30.08.2022 год. 

     Относно: точка „Първа“ - 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.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, с поименно гласуване 

Общински съвет Хисаря: 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

       Общински съвет Хисаря дава съгласие да бъде актуализиран бюджета на 

Календара на културните събития на община Хисаря за 2022 г., съгласно 

Приложение № 1, неразделна част от настоящата докладна записка, ведно със 

предложените изменения и допълнения, а именно: за ред 32, мероприятие 

„Хайдушко сборище” от Приложение 1, бюджета се увеличава от 3000 лева на  

10 000 лева; за ред 37. Мероприятие „Подпомагане на деца и младежи с изявени 

дарби и талант” от Приложение 1, бюджета се увеличава от 18 460 лв. лева на 19 

150 лв. Общият размер на бюджета на Календара на културните събития на 

община Хисаря за 2022 г., съгласно Приложение № 1 с включените изменения 

възлиза на сума в размер от 140 047,51 лева.          

МОТИВИ: Календарът на културните събития на община Хисаря има за 

цел както да съхрани българските традиции и обичай, така и да възроди облика 

на исторически личности, които имат принос към българското самосъзнание и 

култура. Наред с предходното, културните събития, които са планирани да 

бъдат проведени, са безспорно обединяващ фактор на основата на общия 

празник и културното наследство на българите. Воден от предходното, както и 

отчитайки необходимостта от допълнително средства и актуализация на 

бюджета за реализиране на календара, обоснован в докладната записка, 

общинският съвет намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 14     - „против“ – 1 

Гласували – 14                   - „въздържали се“ – 2 

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 

 

№ 610 

 

    Взето с Протокол № 37 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 30.08.2022 год. 

 

 

     Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно: Доброволно 

прилагане на влязъл в сила, неприложен регулационен план, по отношение на 

УПИ IV – 153, квартал 15 по КРП на село Мало Крушево, община Хисаря, област 

Пловдив, одобрен със заповед № 528/15.08.1963 г. - докладва: инж. Пенка Ганева 

– Кмет на община Хисаря. 

 

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

3 от ПР на ЗУТ и чл. 8, ал. 9, т. 2 ЗОбС, 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. Описание на 

имотите, които общината има намерение за предоставяне под наем, за продажба, 

за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за 

учредяване на ограничени вещни права, за публично – частно партньорство или 

за предоставяне на концесия, точка II.2. Описание на имотите, които общината 

има намерение да предложи за продажба, подточка II.2.1. Имоти в регулация 

включва:  

- Придаваемо по регулация място от стар път с площ 160 кв. м. към УПИ 

IV – 153, квартал 15 по КРП на село Мало Крушево, община Хисаря, област 

Пловдив, одобрен със заповед № 528/15.08.1963 г.  

2. Одобрява изготвената от независим лицензиран оценител инж. 

Запрянка Дякова Райчева пазарна оценка на придаваемото по регулация 

общинско място  от 160  кв.м.  участващо в образуването на УПИ IV – 153, 

квартал 15 по КРП на село Мало Крушево, община Хисаря, област Пловдив, и 

определя продажна цена, в размер на 1 600.00 /хиляда и шестстотин / лева 

без ДДС,  която следва да се заплати от К. А. А. и  Л. З. Б.. 

3. Одобрява представения с докладната предварителен договор по чл. 17, 

ал. 5 от ЗУТ за закупуване на 160  кв. м. общинско място, участващо в УПИ IV – 

153, квартал 15 по КРП на село Мало Крушево, община Хисаря, област Пловдив, 

одобрен със заповед № 528/15.08.1963 г. с площ на УПИ IV-153 от 805 кв.м. при 
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граници и съседи: улица, УПИ V – 153, УПИ XV-152 и УПИ III-154 от същия 

квартал, както и дава съгласие за неговото сключване. 

 
4. Упълномощава Кмета на община Хисаря да сключи окончателен 

договор за продажба, съгласно уговорените клаузи в предварителния договор на 

основание § 8,  ал. 3 от ПР на ЗУТ, по реда на чл. 17, ал. 5 от ЗУТ. 

 

          

МОТИВИ: Общинският съвет, като взе предвид, че е налице неприложен 

регулационен план, по отношение на УПИ IV – 153, квартал 15 по КРП на село 

Мало Крушево, община Хисаря, област Пловдив, одобрен със заповед № 

528/15.08.1963 г.; като взе предвид, че съгласно разпоредбата на § 8, ал. 2, т.1 

от ПР на ЗУТ, собствениците на поземлени имоти (ПИ), за които регулация не 

е приложена, могат да приложат влезлите в сила, неприложени регулационни 

планове с договор за прехвърляне на собствеността, съгласно § 8, ал. 3 от ПР на 

ЗУТ по реда на чл. 17, ал. 5 от ЗУТ, като взе предвди, че молителите са 

правоимащи лица, които са собственици на 645 кв.м. съставляващи ПИ № 153, 

включен в УПИ IV – 153, кв.15 по плана на с. Мало Крушево, община Хисаря, 

област Пловдив, одобрен със заповед № 528/15.08.1963 г., с площ на УПИ IV – 

153 от 805 кв.м. при граници и съседи: улица, УПИ V – 153, УПИ XV-152 и 

УПИ III-154 от същия квартал, ведно с построените в имота двуетажна 

жилищна сграда със ЗП от 80 кв.м., паянтова сграда/стопанска постройка/ със 

ЗП от 48 кв.м. ведно с всички подобрения и приращения в имота; като взе 

предвид, че останалите 160 /сто и шестдесет/ кв.м., участващи в УПИ IV-153, 

кв. 15 по КРП на с. Мало Крушево, общ. Хисаря са общинска собственост; като 

взе предвид, че с оглед спазване нормите на ЗУТ, е необходимо да се сключи 

Предварителен договор по чл.17 ал.5 от ЗУТ, тъй като се касае за общински 

имот и такъв договор се явява задължителна и необходима предпоставка, съвета 

единодушно намери решението за целесъобразно. 
 

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

Присъствали – 14     - „против“ – няма 

Гласували – 14                   - „въздържали се“ – няма 

 

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

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

Нина Вълкова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                      /Петко Петров/  
 

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


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ХИСАРЯ  
 

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

 

Municipality of Hisarya                                                                                                 14 General Gurko Street, Town of Hisarya  

 

                                                                                                                                                      П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 611 

 

    Взето с Протокол № 37 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 30.08.2022 год. 

 

 

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

състоянието на материално-техническата база на образователните институции в 

община Хисаря - 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  : 

 

Приема Информация за състоянието на материално-техническата база на 

образователните институции в община Хисаря. 

 

МОТИВИ: Във връзка с добиване на представа относно състоянието на 

материално-техническата база на образователните институции в община Хисаря, 

както и готовността на учебните заведения за посрещане на предстоящата учебна 

година, Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

Присъствали – 13     - „против“ – няма 

Гласували – 13                   - „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 

 

№ 612 

 

    Взето с Протокол № 37 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 30.08.2022 год. 

 

 

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

училищната мрежа и утвърждаване на паралелките под норматив и маломерните  

паралелки в училищата в Община Хисаря  за учебната 2022/2023 година - 

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

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и на основание чл. 57а, ал. 

1, чл. 58, ал. 2, и чл. 68 от Наредбата  за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет 

Хисаря: 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Приема предложената училищна мрежа за учебната 2022/2023 година:  

 

Детска градина  „Мечо Пух”гр. Хисаря 
1 яслена група, деца родени през 2020 г.  –  18 деца. 

5  групи –  87 деца: 

І-ва група,/Монтесори/ деца родени през 2019  г. – 14; 

ІІ-ра група, деца родени през 2018 г. – 19; 

ІІI-та група,/Монтесори/ деца родени през 2017 г. – 16; 

ІV -та А група, деца родени през 2016 и 2019 г.- 15; 

ІV-та  група, деца родени през  2016 г. – 23. 

 

Детска градина  „Пинокио” гр. Хисаря 

2 групи – 46  деца 

І-ва смесена група, деца родени през – 2016,2017 и 2018 г. – 23; 

ІІ-ра смесена група, деца родени през 2018, 2019 и 2020 г. – 23. 

 

Детска градина „Дъга” гр. Хисаря 

2  групи – 34  деца: 

І-ва смесена група, деца родени през 2017, 2019 и 2020 г. – 19; 

ІІ-ра смесена група, деца родени през 2016 и 2018  г. – 15. 
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Детска градина „Слънце” с. Паничери 

1 смесена група – 22  деца. 

 

Детска градина „Чайка” с. Старосел 

1смесена  група -  17  деца 

 

Детска градина в с. Красново, открита със Заповед № РД-05-594/09.08.2022 год 

, след Решение № 591 от 19.07.2022 год. взето с Протокол № 36 на заседание на 

Общински съвет гр. Хисаря 

1смесена  група -  21  деца. Пътуващи деца по направление с. Кръстевич – с. 

Красново 7. 

   

СУ „Христо Смирненски” гр. Хисаря 

      Училището е средищно за кв. Миромир, с. Черничево, с. Старо Железаре, с. 

Ново Железаре,  с. Калояново, с. Дуванлий с. Житница, с. Паничери, с. Старосел, 

с. Красново, с. Михилци, с. Ръжево Конаре, с. Дълго поле, с. Долна махала. 

     Училището е иновативно, на основание на РМС № 472 от 9 юли 2018 година 

за приемане на Списък на иновативните училища в Република България.  

                                                       

І – VІІ клас 

 

                   Клас         Брой паралелки        Общ брой ученици 

І а 1 14 

І б 1 14 

ІI а 1 12 

ІI б 1 12 

ІІI а 1 12 

ІІI б 1 13 

 ІVа  1 15 

ІVб 1 14 

V  1 25 

VІ а 1 19 

VІ б 1 19 

VІІ а 1 16 

VІІ б 1 24 

            

Общ брой ученици – 209 

Общ брой паралелки - 13 

Средна пълняемост на паралелка – 16 

Целодневна организация на учебния процес – 6 групи: 

І група: І  клас; 
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ІІ група: ІІ клас;  

ІІІ група: ІІІ клас;  

ІV група: ІV клас;  

V група: V клас;  

VІ група: VІ и VІІ клас. 

 

Клас         Брой паралелки        Общ брой ученици 

VІІІ а 1 22 

VІІІ б  1 18 

VІІІ в 1 14 

      През новата 2022/2023 учебна година СУ „Христо Смирненски“ реализира 

прием в 8-ми клас в 3 паралелки по следните специалности:   

1. Професия 811010 Хотелиер 

Професионално направление: 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг  

Код 8110101 специалност: Организация на хотелиерството 

2. Професия: 811070 Готвач 

Специалност: 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки 

Проф.направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг 

3. Професия 840110 Спедитор – логистик  

Професионално направление: 840 Транспортни услуги 

Код специалност: 8401101 Спедиция, транспортна и складова логистика 

Общ брой паралелки – 3; 

Общ брой ученици – 54; 

Средна пълняемост на паралелка – 18. 

 

ІХ – ХІІ клас 

                   Клас          Брой паралелки       Общ брой ученици 

ІХ а 1 24 

ІХ б 1 16 

Х а 1 16 

Х б 1 18 

ХІ а 1 26 

ХІ б 1 25 

ХІІ а 1 14 

ХІІ б 1 15 

 Една паралелка със специалност „Организация на туризма и свободното време”, 

професия „Организатор на туристическата агентска дейност”, от професионално 

направление „Пътувания, туризъм и свободно време”. 

Една паралелка с професия „Готвач” – специалност „Производство на кулинарни 

изделия и напитки”. 

В ХІІ клас в една паралелка с професия „Хотелиер” – специалност „Организация  
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и управление на хотел” и в една паралелка с професия „Готвач” – специалност 

„Производство на кулинарни изделия и напитки”.   

Общ брой паралелки – 8 

Общ брой ученици – 154 

Средна пълняемост на паралелка – 19. 

В самостоятелна форма на обучение – 15 ученици. 

В индивидуална форма на обучение – 1 ученик. 

Общ брой ученици в СУ „Христо Смирненски” – 417 

Ученици до 16 годишна възраст, пътуващи с безплатен транспорт: 

- от с. Старосел – 32,  

- от с. Паничери - 16,  

- от с. Красново – 3,  

- от с. Калояново – 10,  

- от с. Старо Железаре – 13,  

- от с. Житница – 12,  

- от с. Дуванлий – 1,  

- от с. Дълго поле – 3,  

- от с. Ръжево Конаре – 11, 

- от с. Черничево – 5,  

- от с. Михилци – 7,   

- от с. Долна Махала – 3, 

- от кв. Миромир – 29. 

Общ брой пътуващи ученици: 145. 

 

 

 

ОУ „Климент Охридски”, кв. Веригово 

 Училището е средищно за кв. Веригово, с. Черничево, с. Паничери и кв. 

Миромир, с. Старо Железаре. 

 

Клас Брой паралелки Общ брой ученици 

І 1 17 

ІI  1 18 

ІІІ 1 13 

 ІV  1 15 

V  1 11 

VІ а 1 14 

VІ б 1 13 

VІІ  1 18 

Общ брой паралелки – 8 

Общ брой ученици – 119 
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Средна пълняемост на паралелка – 15. 

Целодневна организация на учебния процес – 4 групи: 

І група: І клас; 

ІІ група: ІІ клас; 

ІІI група: ІІI и ІV клас; 

ІV група: V, VІ, VII клас; 

Пътуващи ученици: 

- от с. Черничево – 11, 

- от с. Паничери – 8;  

- от с. Старо Железаре – 1; 

- от с. Мътеница – 3; 

- от кв. Миромир – 3; 

Общ брой пътуващи ученици -  26. 

 

ОУ „Васил Левски” гр. Хисаря , кв. Момина баня 

Училището е средищно за кв. Момина баня и с. Михилци,  с. Песнопой и кв. 

Миромир. 

 

Клас Брой паралелки Брой ученици 

І 1 8 

ІІ 1 6 

ІІІ 1 10 

ІV 1 12 

V 1 12 

VІ 1 9 

VІІ 1 10 

Общ брой паралелки – 7 

Общ брой ученици –  67 

Средна пълняемост на паралелка  - 10 

Целодневна организация на учебния процес – 2 групи: 

І група: І и ІІІ  клас; 

ІІ група: ІІ и ІVклас; 

Пътуващи ученици: 

- от с. Михилци - 7; 

- от с. Песнопой – 3; 

- от кв. Миромир – 3; 

Общ брой пътуващи ученици -13. 
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ОУ „Христо Ботев” с. Паничери 

Училището е средищно за с. Паничери  с.Дуванлий,  с. Старо Железаре, с. 

Старосел, с. Мътеница. 

Клас Брой паралелки Брой ученици 

І  1 5 

ІІ 1 4 

ІІІ  1 12 

ІV 1 9 

V 1 6 

VІ 1 7 

VІІ 1 6 

Общ брой паралелки – 7 

Общ брой ученици – 49 

Средна пълняемост на паралелка – 7 

Целодневна организация на учебния процес – 3 групи: 

І група: І и ІІI клас; 

ІІ група: ІІ и ІV  клас; 

ІІІ група:  V, VІ, VII клас; 

 

В самостоятелна форма на обучение – 10 ученици. 

Пътуващи ученици: 

- от с. Старосел – с. Паничери – 11  ученици; 

- от с. Старо Железаре – с. Паничери – 10 ученици; 

- от с. Дуванлий  – с. Паничери – 1 ученик; 

- от с. Калояново – с. Паничери – 11 ученици. 

Общ брой пътуващи ученици - 30. 

 

ОбУ „Христо Ботев” с. Красново 

Училището е защитено и средищно за с. Красново, с. Беловица, с. Мало Крушево, 

с. Кръстевич, с . Старосел 

Клас Брой паралелки Брой ученици 

І 1 11 

ІІ  1 9 

ІІІ 1 11 

ІV 1 11 

V 1 8 

VІ  1 16 

VІІ 1 7 

Общ брой паралелки – 7 

Общ брой ученици – 73 

Средна пълняемост на паралелка начален и прогимназиален етап  – 10 
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Първи гимназиален етап: „Работник в заведение за хранене и развлечения”, 

специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за 

хранене и развлечения” 

Клас Брой паралелки Брой ученици 

VІІІ 1 12 

IX 1 13 

X 1 11 

 

Общ брой паралелки – 3 

Общ брой ученици – 36 

Средна пълняемост на паралелките в първи гимназиален етап -12 

Общ брой ученици в училището - 109 

Целодневна организация на учебния процес – 3 групи: 

І група: І и ІІ клас; 

ІІ група: ІІI и ІV  клас; 

ІІІ група:  V, VІ, VII клас; 

Пътуващи ученици: 

- от с. Кръстевич – 29 ученици; 

- от с. Беловица – 6 ученици; 

- от с. Мало Крушево – 3 ученици;  

- от с. Старосел –  6 ученици; 

- от с. Паничери – 1 ученик; 

- от с. Ново Железаре -  2 ученици; 

- от с. Старо Железаре – 1 ученик; 

- от гр. Хисаря – 6 ученици; 

- от гр. Пловди – 1 ученик. 

- Общ брой пътуващи ученици – 55 ученици. 

 

2. Утвърждава паралелките под норматив и маломерни паралелки в 

училищата: 

 

 СУ „Христо Смирненски” гр. Хисаря -14 паралелки: 

 

 I а клас – 14 ученици; 

 I б клас – 14 ученици; 

 II а клас – 12 ученици; 

 II б клас – 12 ученици; 

 III а клас – 12 ученици; 

 III б клас – 13 ученици; 

 IV а  клас – 15 ученици; 

 IV б  клас – 14 ученици; 
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 VIІ а  клас – 16  ученици; 

 VIII в клас – 14 ученици; 

 IX б клас – 16 ученици; 

 X а клас – 16 ученици; 

 XІI а клас – 14 ученици; 

 XІI б  клас  - 15 ученици. 

 

 ОУ „ Климент Охридски” гр. Хисаря –5 паралелки: 

 

 IІI  клас – 13 ученици; 

 IV  клас – 15 ученици; 

 V клас – 11  ученици; 

 VI а  клас – 14  ученици; 

 VI б  клас – 13  ученици. 

 

 ОУ „Васил Левски” гр. Хисаря – 7 паралелки: 

 

 I клас – 8 ученици; 

 ІІ клас – 6 ученици; 

 ІІI клас – 10 ученици; 

 IV  клас – 12 ученици; 

 V клас – 12 ученици; 

 VІ клас – 9 ученици; 

 VІІ клас – 10  ученици; 

 

 ОУ „Христо Ботев” с. Паничери – 7 паралелки: 

 

 І клас – 5 ученици; 

 ІІ клас – 4  ученици; 

 ІІІ клас – 12  ученици; 

 ІV клас – 9 ученици; 

 V клас –  6 ученици; 

 VІ клас – 7  ученици; 

 VІІ клас – 6 ученици; 

 
 Обединено училище „Христо Ботев” с. Красново – 10 паралелки : 

 І клас – 11 ученици; 

 ІІ клас – 9 ученици; 

 ІІІ клас – 11 ученици; 

 ІV клас – 11 ученици; 
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 V клас – 8 ученици; 

 VІ клас – 16 ученици; 

 VІІ клас – 7  ученици; 

 VІІІ клас – 12 ученици; 

 IX клас –13 ученици; 

 X клас –  11 ученици. 

 

        3. Дава съгласие за дофинансиране  на основание чл. 68, ал. 5 от  Наредба  

за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование за  СУ „ Христо Смирненсики” гр. Хисаря, ОУ „ 

Климент Охридски” гр. Хисаря. 

      4. Дава съгласие за дофинансиране на ОУ „Васил Левски“ гр. Хисаря по 

реда на  чл. 68, ал. 1, т. 1 чл. 68, ал. 4 , т. 2, т. 3 от Наредба  за финансирането 

на институциите в системата на предучилищното и училищното образование 

26010 лева за учебната 2022/23 година. 

       5. Дава съгласие за дофинансиране на Обединено училище „Христо 

Ботев” с. Красново, по реда на  чл. 68, ал. 1, т. 1 чл. 68, ал. 4 , т. 2, т. 3 от 

Наредба  за финансирането на институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование,  в размер на  34576  лева за учебната 2022/23 

година.  

       6. Дава съгласие за дофинансиране на ОУ „Христо Ботев” с . Паничери, 

по реда на основание чл. 68, ал. 4 , т. 2 от Наредба  за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование,  в 

размер на 36720 лева за учебната 2022/23 година. 

 

МОТИВИ: По демографски причини от няколко години училищата в 

общината започват да функционират маломерни и слети паралелки, като по-

голяма част от учениците са от социално по-слаби семейства и с 

дофинансирането на тези маломерни паралелки се гарантира правото на достъп 

на учениците до образование, поради което Общинския съвет Хисаря намира 

настоящото решение за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 14     - „против“ – няма 

Гласували – 14                   - „въздържали се“ – няма 

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

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

Нина Вълкова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                      /Петко Петров/  
 

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


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ХИСАРЯ  
 

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

 

Municipality of Hisarya                                                                                                 14 General Gurko Street, Town of Hisarya  

          П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 613 

 

    Взето с Протокол № 37 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 30.08.2022 год. 

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

еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета на община 

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

На основание  чл.21, ал.1, т.8 и т.23, чл.21, ал. 2  и чл.27, ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА, Общински съвет Хисаря, с поименно гласуване Общински съвет 

Хисаря: 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

Общински съвет Хисаря отпуска еднократна парична помощ в размер на 

500(петстотин) лв. на С. Г. Т., гр. Хисаря, поради настъпил тежък инцидент с 

множество счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници. Проведени 

са оперативни процедури. Г-жа Т. е представила епикризи от УМБАЛ“Свети 

Георги“ЕАД, гр. Пловдив – Клиника по ортопедия и травматология,  Клиника по 

неврохирургия. Представила е и фактури на обща стойност 9551,00лв. 

МОТИВИ: Във връзка с положителното становище на комисията, назначена 

от Кмета на общината със Заповед РД-05-823/17.12.2019 година след разглеждане 

на подадените от лицето документи за отпускане на помощи и предвид това, че 

същите отговарят на условията на Наредбата за подпомагане на социално слаби 

граждани от бюджета на Община Хисаря, приета с Решение № 226, Протокол № 

25 от 22.03.2005 год., изменена и допълнена с Решение № 56, Протокол № 9 от 

21.02.2012 год. от Общински съвет Хисаря, Общинския съвет намира решението 

за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 14     - „против“ – няма 

Гласували – 14                   - „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 

 

№ 614 

 

    Взето с Протокол № 37 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 30.08.2022 год. 

 

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

утвърждаване начална тръжна цена за продажба на УПИ XVII – бензиностанция, 

между кв. 42, 43 и кв. 55 по плана на с. Старо Железаре с площ 1780 кв. м.  - 

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

 

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

ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 45 ал. 5, т. 1 от ЗДДС,  във връзка 

с чл. 68, ал.1, т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество в община Хисаря, област Пловдив, с поименно 

гласуване Общински съвет Хисаря: 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

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

УПИ XVII – бензиностанция, между кв. 42, 43 и кв. 55 по КРП на с. Старо 

Железаре с площ 1780 кв. м., частна общинска собственост, съгласно АОС № 

75/02.09.2005 г. 

2. Одобрява пазарната оценка в размер на 39 756.00 (тридесет и девет 

хиляди седемстотин петдесет и шест) лева, определена с доклад от месец 

август 2022 г. на независим лицензиран оценител инж. З. Д. Р.– сертификат за 

оценка на недвижими имоти рег. № 100102282/27.12.2016 год., издаден от 

Камара на независимите оценители в България и определя същата за начална 

тръжна цена при провеждане на публичния явен търг за продажба на: 

УПИ XVII – бензиностанция, между кв. 42, 43 и кв. 55 по КРП на с. Старо 

Железаре с площ 1780 кв. м., частна общинска собственост, съгласно АОС № 

75/02.09.2005 г. 

3. Възлага на Кмета на община Хисаря да организира, проведе публичен 

явен търг и въз основа на резултатите да издаде заповед и сключи договор за 

продажба. 

 

МОТИВИ: Във връзка с проявен интерес за закупуване на описания имот, 

с цел осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване  
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финансирането на част от общинските дейности, Общински съвет-Хисаря 

намира настоящото решение за целeсъобразно. 

 

 

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

Присъствали – 14     - „против“ – няма 

Гласували – 14                   - „въздържали се“ – 1 

 

 

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 

 

№ 615 

 

    Взето с Протокол № 37 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 30.08.2022 год. 

 

 

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

безлихвен заем от бюджета за разплащания  по проекти, финансирани със 

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

Хисаря. 

 

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

публичните финанси и чл.5, ал.1, т.5  от Закона за общинския дълг, с поименно 

гласуване Общински съвет Хисаря: 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

1.            Дава съгласие Община Хисаря да поеме краткосрочен дълг, 

чрез безлихвен заем от Бюджета на община Хисаря за разплащане на 

допустими разходи по проекти, финансирани със средства на ЕС, при следните 

основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 43 925 лв. (четиридесет и три 

деветстотин двадесет и пет лева) по проекти: 

 По Договор № BG05FMOP001-5.001-0053-C08 „Топъл обяд в 

условията на пандемията от COVID -19 в община Хисаря” в размер на 23 925 

лв.     (двадесет и три хиляди деветстотин двадесет и пет лева); 

 по Договор № BG05М9ОР001-6.004-0151-C01 проект „Патронажна 

грижа + в община Хисаря” в размер на 20 000 лв. (двадесет хиляди лева). 

 Валута на дълга – лева ; 

 Вид на дълга – краткосрочен;  

 Условия за погасяване:  

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

възстановяване на съответното финансиране по конкретната програма; 

 Максимален лихвен процент – безлихвен. 

 Начин на обезпечение на кредита: Вземанията на Община Хисаря по: 
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 Договор № BG05FMOP001-5.001-0053-C08 „Топъл обяд в условията 

на пандемията от COVID -19 в община Хисаря” 

 Договор № BG05М9ОР001-6.004-0151-C01 проект „Патронажна 

грижа + в община Хисаря” 

 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал. 2 във 

връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с  чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните 

финанси, предвид необходимостта от авансово финансиране на плащания по 

проект  „Патронажна грижа + в община Хисаря“ и проект „Топъл обяд в 

условията на пандемията от COVID -19 в община Хисаря, финансиран със 

средства от ЕС, до възстановяването им от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ по схема за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, която 

необходимост налага ползването на временни безлихвени заеми от бюджета. 

Общинският съвет отчита спешната необходимост от осигуряване на 

финансов ресурс за извършване на разплащането в краткия срок, посочен в 

докладната, което разплащане ще обезпечи непрекъснатост на дейностите по 

сключените договори. Чрез тази процедура се осигурява подкрепа чрез 

предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания 

чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните 

услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на 

COVID-19. С оглед предходното, общинският съвет счита решението за 

целесъобразно. 

 

 

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

Присъствали – 14     - „против“ – няма 

Гласували – 14                   - „въздържали се“ – няма 

 

 

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

ГЛАВЕН 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 

 

№ 616 

 

    Взето с Протокол № 37 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 30.08.2022 год. 

 

 

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

представител на община Хисаря в извънредно общо събрание на акционерите на 

„УМБАЛ – Пловдив“АД, насрочено за предвидената резервна дата   07.09.2022г. 

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, 

във вр. с чл. 60, ал. 1 и 2 от АПК, 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  и 

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – 

Пловдив“АД от 18.08.2022г., приложени към настоящата докладна, 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 резервна дата 07.09.2022г. от 11:00 часа 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 

07.09.2022г. от 11:00 часа извънредно общо събрание на акционерите  по следния 

начин: 

 

 

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

 

 

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.  
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Обосновка за приложението на чл. 60 от АПК 

Отчитайки производствените срокове по осъществяване на контрол на 

решението от областна администрация и влизане в сила на акта, както и краткия 

период до датата на събранието на акционерите, общинският съвет намира за 

обосновано допускането на предварително изпълнение на решението във 

връзка с възможността на чл.60 от АПК.  

 

 

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

Присъствали – 14     - „против“ – няма 

Гласували – 14                   - „въздържали се“ – няма 

 

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

ГЛАВЕН 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 

 

№ 617 

 

    Взето с Протокол № 37 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 30.08.2022 год. 

 

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

бюджета на Община Хисаря за 2021 г., отчет на сметките за средства от ЕС за 

2021 г., отчет на инвестиционната програма на общината за 2021 г. и годишен 

отчет за състоянието на дълга на общината за 2021 г. - докладва: инж. Пенка 

Ганева – Кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, т.23 и т.24 във връзка с чл.27, 

ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл. 9 от ЗОД; чл.140 от ЗПФ, указанията дадени с ФО-

3/25.03.2022 г., Наредбата на Общинския съвет и чл.14, ал.6 от Правилника за 

организацията, устройството и дейността на Общинско предприятие „Общинско 

горско стопанство – Хисаря”, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря: 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

1.          Приема Отчет на бюджета на Община Хисаря към 31.12.2021 г., 

съгласно приложения № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 и 12;  

2. Приема годишния отчет за състоянието на дълга на Община Хисаря 

към 31.12.2021 г. съгласно „Приложение № 15 към ФО-3/25.03.2022 г.” и 

Приложения № 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 и Дълга на лицата по 

чл.8а от ЗОД съгласно буква «В» и «Г» от Приложение № 15 към ФО-

3/25.03.2022 г.  

3. Приема Отчет на приходите и разходите на ОП "Общинско горско 

стопанство - Хисаря" за 2021 г., съгласно Приложение № 24; 

4. Приема Отчет на приходите и разходите на ОП "ЧОСР - Хисаря" за 

2021 г., съгласно Приложение № 25; 

5. Приема за сведение Протокола от публично обсъждане. 

 

МОТИВИ: Настоящото решение е в изпълнение разпоредбите на Закона 

за публичните финанси, уреждащ процедурата по приемане на отчета за 

изпълнение на общинския бюджет и участието на местната общност в този 

процес относно контрола върху публичните финанси, трансферирането на 

средства в общинския бюджет и в изпълнение на законовите разпоредби по 
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 изпълнението на бюджета и с цел прилагане на ефективна финансова 

дисциплина, Общинския съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 14     - „против“ – 5 

Гласували – 14                   - „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 

 

№ 618 

 

    Взето с Протокол № 37 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 30.08.2022 год. 

 

 

     Относно: точка „Десета“ - 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.5 от ЗМСМА вр. чл.4, ал.1 от ПМС 67 от 14 

Април 2010 г., чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 и ал.3, чл.125, ал.4 от ЗПФ 

и чл.41, ал.2 и ал.3, чл.42 ал.4 от Наредбата на Общинския съвет, с поименно 

гласуване Общински съвет Хисаря: 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

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

второстепенните разпоредители за 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 и нейните приложения, които 

промени са в частта за делегираните от държавата дейности между утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност и от една дейност в друга, 

при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата 

дейности и в частта на местните дейности между утвърдените разходи в 

рамките на една бюджетна дейност и от една дейност в друга при спазване на 

законовите разпоредби по изпълнението на бюджета и неговото отчитане. 
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 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” – 9 

Присъствали – 14     - „против“ – няма 

Гласували – 14                   - „въздържали се“ – 5 

 

 

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 

 

№ 619 

 

   Взето с Протокол № 37 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 30.08.2022 год. 

 

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

на еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от 

Община Хисаря - докладва: Ива Вълчева - Председател на ПК "Образование, 

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

политика".  

 

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

гласуване Общински съвет Хисаря: 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

         1. Дава съгласие  да отпусне еднократно финансово стимулиране в 

размер на една минимална работна заплата за страната на деца и младежи с 

изявени дарби, въз основа на постигнати успехи, както следва: 

1. Б. П. Г. - Първо място  - Конкурс за млади поп  и рок изпълнители в 

направление с песните на Стефан Диомов и  т.н  

2. В. В. Д. – Втора награда - Национален младежки конкурс „Петнадесет 

лалета“ гр. Хисаря в направление „Мими Развигор и приятели“ и т.н 

3. В. В. К.  - Първо място – номинация „Песен на роден език“, ВГ 16-18 г. 

– I Международен онлайн фестивал „ Stars of the world – Spring 2021“ и т.н 

4. И. И. Д. – Първа награда – Международна музикална и танцова 

олимпиада в направление поп музика и т.н 

5. М. К. В. – Първа награда - Международна музикална и танцова 

олимпиада в направление фолклорна музика и т.н 

6. Н. М. П. – Златен медал  - IX  Балкански шампионат по фолклор „Евро 

фолк – Жива вода 2021“ в направление народни песни, модерен аранжимент  и 

т.н 

7. Н. П. Г. – Първа награда - Национален младежки конкурс „Петнадесет 

лалета“ гр. Хисаря  в направление „С песните на Мими и Развигор и т.н 

8. Н. Н. Ю. - Втора  награда – „Златен извор“ XXI –ви Национален 

конкурс за детска забавна песен на фолклорна основа,  гр. Димитровград и т.н 
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9. Р. И. Х. – Втора награда - Национален младежки конкурс „Петнадесет 

лалета“ гр. Хисаря в направление „Мими, Развигор и приятели“ и т.н 

10. С. П. П. – Първа награда -  „Евъргрийнфест“  гр. София и т.н 

11. Т. П. Т. – Сребърен медал  - IX  Балкански шампионат по фолклор 

„Евро фолк – Жива вода 2021“ в направление народни песни, модерен 

аранжимент  и т.н 

12. Д. Д. Б. – Първа награда - Международна музикална и танцова 

олимпиада в направление фолклорна музика и т.н 

13. Н. Ц. Д. – Първо награда – XVII-ти Международен Фестивал на 

изкуствата „Кръстопът на музите“ 2021  и т.н 

14. З. С. Ч. – Златен медал - IX  Балкански шампионат по фолклор „Евро 

фолк – Жива вода 2021“ в направление народни песни, автентичен фолклор  и т.н 

15. Н. П. Б. – Златен медал от Държавно първенство по художествена 

гимнастика и т.н 

16. М. И. К. – Златен медал от Държавно първенство по прескачане на 

препятствия за юноши до 18 г. на конна база Фригопан и т.н  

17. Н.Ж. С. – Второ място в Национални състезания „Многознайко“ –Млад 

математик  и т.н 

18. И. В. Г.– Първо място от Международен конкурс за детско 

творчество“Астронавти“ – Франция и т.н 

19. К. Л. П. – Второ място от Международен конкурс за рисунка „Златна 

есен“ и т.н  

 

2. Дава съгласие  да отпусне еднократно финансово стимулиране в размер на 

200 /двеста/ лева на деца и младежи с изявени дарби, въз основа на постигнати 

успехи, както следва: 

1. М. И. А. – Първо място – Конкурс за най-добра рисунка „Аз обичам 

Хисаря“ и т.н 

2. П. И. А. – Сертификат - Международен детски конкурс за рисунка „Аз 

рисувам Мир“  Русия и т.н 

3. Г. Г. Г. – Грамота  от Националния кръг на състезание по музика 

„Ключът на музиката“ към Министерството на образованието и науката 

4. Н. К. К. – Грамота  от Националния кръг на състезание по музика 

„Ключът на музиката“ към Министерството на образованието и науката 

5. П. И. Б. - Грамота  от Националния кръг на състезание по музика 

„Ключът на музиката“ към Министерството на образованието и науката 

6. Ф. П. Б. – Грамота  от Националния кръг на състезание по музика 

„Ключът на музиката“ към Министерството на образованието и науката 

7. Х. П. М. - Грамота  от Националния кръг на състезание по музика 

„Ключът на музиката“ към Министерството на образованието и науката 
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8. Ц. Ц.  Ш. - Грамота  от Националния кръг на състезание по музика 

„Ключът на музиката“ към Министерството на образованието и науката 

 

 

МОТИВИ: С оглед постигнатите от изброените деца успехи, взимайки 

предвид и решението на Комисия по образование, култура, вероизповедания, 

спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и социална политика, отчитайки, че 

са изпълнени изискванията на Наредбата за реда и начина за отпускане на 

еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от 

община Хисаря, общинският съвет намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

Присъствали – 14     - „против“ – няма 

Гласували – 14                   - „въздържали се“ – няма 

 

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

ГЛАВЕН 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 

 

№ 620 

 

    Взето с Протокол № 37 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 30.08.2022 год. 

 

 

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

вх. № 94-00-Т-174/20.04.2022 г. от Т. Г. С. чрез пълномощник Г. Х. Р. с 

пълномощно рег. № 1719/29.03.2022 г., за разрешаване на изработване на ПУП-

Парцеларни планове за външна кабелна линия, уличен водопровод и уличен 

канал за захранване на ПИ с идентификатор 77270.47.323, м. „СЕЛОТО-02” по 

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

Ганева – Кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, 124б, 

ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря: 

 

                                                         Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие за изработване на: 

- ПУП – План–схема и Парцеларен план за нова кабелна линия 1.0 kv от ст. 

10Б12 на изв. „Б“ ТП „Кариера“, извод СрН „Крепост“, подстанция „Хисар“ до 

ТЕПО Мерене в ПИ с идентификатор 77270.47.323, м. „СЕЛОТО-02” по КККР 

на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив;  

- ПУП – План–схема и Парцеларен план за уличен канал Ф300 и уличен 

водопровод PE-НD Ф90 от съществуващ водопровод PE-НD Ф90 до ПИ с 

идентификатор 77270.47.323, м. „СЕЛОТО-02” по КККР на гр. Хисаря, Община 

Хисаря, Област Пловдив,  

всички преминаващи по улица „Хайдушка“ с осови точки 206-97б-97 по РП на 

гр. Хисаря, кв. Момина баня, общински имот с идентификатор 77270.503.9510 

(улично пространство) в регулационните граници, и ПИ 77270.48.238 с НТП 

пасище, общинска частна собственост по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, 

Област Пловдив. 

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

за проектиране на: 
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 - ПУП – План–схема и Парцеларен план за нова кабелна линия 1.0 kv от ст. 

10Б12 на изв. „Б“ ТП „Кариера“, извод СрН „Крепост“, подстанция „Хисар“ до 

ТЕПО Мерене в ПИ с идентификатор 77270.47.323, м. „СЕЛОТО-02” по КККР 

на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив;  

- ПУП – План–схема и Парцеларен план за уличен канал Ф300 и уличен 

водопровод PE-НD Ф90 от съществуващ водопровод PE-НD Ф90 до ПИ с 

идентификатор 77270.47.323, м. „СЕЛОТО-02” по КККР на гр. Хисаря, Община 

Хисаря, Област Пловдив,  

всички преминаващи по улица „Хайдушка“ с осови точки 206-97б-97 по РП на 

гр. Хисаря, кв. Момина баня, общински имот с идентификатор 77270.503.9510 

(улично пространство) в регулационните граници, и ПИ 77270.48.238 с НТП 

пасище, общинска частна собственост по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, 

Област Пловдив.  

3. Разрешава на основание чл. 124а, ал 1 от ЗУТ изработване на: 

- ПУП – План–схема и Парцеларен план за нова кабелна линия 1.0 kv от ст. 

10Б12 на изв. „Б“ ТП „Кариера“, извод СрН „Крепост“, подстанция „Хисар“ до 

ТЕПО Мерене в ПИ с идентификатор 77270.47.323, м. „СЕЛОТО-02” по КККР 

на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив;  

- ПУП – План–схема и Парцеларен план за уличен канал Ф300 и уличен 

водопровод PE-НD Ф90 от съществуващ водопровод PE-НD Ф90 до ПИ с 

идентификатор 77270.47.323, м. „СЕЛОТО-02” по КККР на гр. Хисаря, Община 

Хисаря, Област Пловдив,  

всички преминаващи по улица „Хайдушка“ с осови точки 206-97б-97 по РП 

на гр. Хисаря, кв. Момина баня, общински имот с идентификатор 77270.503.9510 

(улично пространство) в регулационните граници, и ПИ 77270.48.238 с НТП 

пасище, общинска частна собственост по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, 

Област Пловдив. 

МОТИВИ: На 22.08.2022 год. в администрацията на община Хисаря е 

депозирано Исакне с вх. № 94-00-Т-174/22.08.2022 г. за допускане за изработване 

на ПУП – План–схема и Парцеларен план Ел и ВиК трасета, преминаващи през 

общински имоти, с цел да бъде обезпечена реализацията на къща за гости, за 

която е необходимо одобряване впоследствие на съответния проект за 

изменение. Предвижда се изработване на ПУП – План–схема и Парцеларен план 

за нова кабелна линия 1.0 kv от ст. 10Б12 на изв. „Б“ ТП „Кариера“, извод СрН 

„Крепост“, подстанция „Хисар“ до ТЕПО Мерене в ПИ с идентификатор 

77270.47.323, м. „СЕЛОТО-02” по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област  
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Municipality of Hisarya                                                                                                 14 General Gurko Street, Town of Hisarya  

Пловдив, както и ПУП – План–схема и Парцеларен план за уличен канал 

Ф300 и уличен водопровод PE-НD Ф90 от съществуващ водопровод PE-НD Ф90 

до ПИ с идентификатор 77270.47.323, м. „СЕЛОТО-02” по КККР на гр. Хисаря, 

Община Хисаря, Област Пловдив, всички преминаващи по улица „Хайдушка“ с 

осови точки 206-97б-97 по РП на гр. Хисаря, кв. Момина баня, общински имот с 

идентификатор 77270.503.9510 (улично пространство) в регулационните 

граници, и ПИ 77270.48.238 с НТП пасище, общинска частна собственост по 

КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив. Настоящото решение е 

във връзка с чл.124а и чл.124б от ЗУТ и е производствена необходимост. Целта 

на проекта е да се създадат устройствени условия за осъществяване на 

инвестиционни намерения на собствениците в имота. На 25.08.2022 год. ЕСУТ 

се е произнесла положително, като е съгласувала заданието и скицата – 

предложение. Предвид горното, общинският съвет намира решението за 

целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 14     - „против“ – няма 

Гласували – 14                   - „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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