ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
е-mail:obhisar@hisar.bg, obshtina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
Р Е Ш Е НИЕ
№ 163
Взето с Протокол № 12 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07.2020 год.
Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно: Отчет на бюджета
на Община Хисаря за 2019 г., отчет на сметките за средства от ЕС за 2019 г.,
отчет на инвестиционната програма на общината за 2019 г. и годишен отчет за
състоянието на дълга на общината за 2019 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 ФО1/16.01.2020 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 Отчета на бюджета на Община Хисаря към 31.12.2019 г.,
съгласно приложения № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12;
2. Приема годишния отчет за състоянието на дълга на Община Хисаря към
31.12.2019 г. съгласно Приложение № 15 „Приложение № 14 към ФО1/16.01.2020 г.” и Приложения № 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; и Дълга
на лицата по чл.8а от ЗОД съгласно буква «В» и «Г» от Приложение № 14
към ФО-1/16.01.2020 г.
3. Приема Отчет на приходите и разходите на ОП "Общинско горско
стопанство - Хисаря" за 2019 г., съгласно Приложение № 23;
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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
изпълнението на бюджета и с цел прилагане на ефективна финансова
дисциплина, Общинския съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

- „за” – 11
- „против“ –няма
- „въздържали се“ – 5

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКО
ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
е-mail:obhisar@hisar.bg, obshtina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 164
Взето с Протокол № 12 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07.2020 год.
Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно: Отчет за
разходваните средства за командировки на Кмета на Община Хисаря за
второто тримесечие на 2020 г. (от 01.04.2020 г. до 30.06.2020 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 01.04.2020 г. до 30.06.2020 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 01.04.2020 г. до 30.06.2020 г., както
следва:
м. Април
..0.. лв.;
м. Май
..0.. лв.
м. Юни
..0.. лв.;
Всичко:
0.00 лв.
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МОТИВИ: С оглед упражняването на контрол върху извършените от Кмета
на общината разходи за командировки за периода от 01.04.2020 г. до
30.06.2020 г. и в изпълнение на нормативните изисквания, Общински съвет
Хисаря намира решението за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

- „за” – 16
- „против“ –няма
- „въздържали се“ – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 165
Взето с Протокол № 12 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07.2020 год.
Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно: Приемане на
Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за
новородено или осиновено дете - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община
Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във вр. с чл. 7, ал.1 и чл. 26, ал.4 от
ЗНА и чл. 76, ал.3 от АПК и представените към проекта мотиви, решение и
оценка за въздействие, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1.
Приема проект на Правилник за условията и реда за предоставяне
на финансова помощ за новородено или осиновено дете.

МОТИВИ: Правилникът урежда условията и реда за предоставяне на
финасова помощ за новородени или осиновени деца, както и работата на
комисията компетентна да разгледа подадените заявления за отпускане на
финансова помощ. Всичко това е в интерес на жителите на общината като
допринася за водената социална политика на община Хисаря. Наред с
предходното с Решение № 55, Протокол № 6/05.02.2020г. от Общински съвет
Хисаря е приет бюджета на община Хисаря за 2020г., като в точка 4.2.3. от
Решението за средства за подпомагане на деца, родени през 2020г. са
предвидени 35 000 лева. Настоящият правилник е необходим за разходването

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
е-mail:obhisar@hisar.bg, obshtina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

на тези целеви средства. Воден от предходното общинският съвет взе
настоящото решение.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

- „за” – 16
- „против“ – няма
- „въздържали се“ – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 166
Взето с Протокол № 12 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07.2020 год.
Относно: точка „Четвърта“ - Докладна записка относно: Приходи от
извършени продажби, отдаване на концесия и под наем на общински имоти
през първото полугодие на 2020 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 на
приходите от извършени продажби, отдаване на концесия и под наем на
общински имоти през първото полугодие на 2020 година.
МОТИВИ: Съгласно плана 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 2020 година. С
отчета се информира, проследява и контролира изпълнението на Годишната
програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската
собственост за 2020 година, която е приета с решение № 41/21.01.2020 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
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 167
Взето с Протокол № 12 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07.2020 год.
Относно: точка „Пета“ - Докладна записка относно: Отпускане на
еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета на
община Хисаря - докладва: Петко Петров - секретар на община Хисаря
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т.23 и чл.21, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Общински съвет Хисаря отпуска еднократна парична помощ в размер на
200 (двеста) лв. на М. Б. Т., с. Паничери, ул. Д. Благоев №6, поради
настъпил здравословен инцидент. Проведено е оперативно лечение. Г-жа Т.
е представила епикриза и фактури на стойност 1522 лв.
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 подаденото от лицето заявление за отпускане на помощи и
предвид това, че същата отговаря на условията на Наредбата за подпомагане на
социално слаби граждани от бюджета на Община Хисаря, приета с Решение №
226, Протокол № 25 от 22.03.2012 год., изменена и допълнена с Решение № 56,
Протокол № 9 от 21.02.2012 год. от Общински съвет Хисаря. Ето защо
Общинския 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
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 168
Взето с Протокол № 12 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07.2020 год.
Относно: точка „Шеста“ - Докладна записка относно: Изпълнение на
Календар на културните събития на Община Хисаря за II-ро тримесечие на 2020
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 град Хисаря приема отчета за изпълнението на
Календар на Културните събития на Община Хисаря за второто тримесечие
2020 година.

МОТИВИ: С приемането на отчета за изпълнението на Календара на
културните събития на община Хисаря за второто тримесечие 2020 година се
цели проверка по изпълнението на приетия с решение № 43, взето с Протокол
№ 5 от 21.01.2020 година на заседание на Общински съвет Хисаря, Календар на
културните събития на община Хисаря за 2020 година и разходваните от
община Хисаря средства за отделните мероприятия, включени в нея от страна
на Община Хисаря с цел прозрачно и ефективно управление на публичните
финанси в сферата на Културата. Поради възникналото извънредно положение
и след това извънредна епидемиологична обстановка във връзка с COVID-19,
културните мероприятия, предвидени през второто тримесечие не са се
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състояли, което обосновава и неизпълнението на приетия Календар. Ето защо,
Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

- „за” – 16
- „против“ – няма
- „въздържали се“ – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/
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Препис!
Р Е Ш Е НИЕ
№ 169
Взето с Протокол № 12 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07.2020 год.
Относно: точка „Седма“ - Докладна записка относно: Изпълнение на
Спортен календар /СК/ на община Хисаря за II-ро тримесечие на 2020 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 град Хисаря приема отчета за изпълнението на
Календар на Спортните събития на Община Хисаря за второто тримесечие 2020
година.
МОТИВИ: С приемането на отчета за изпълнението на Календар на
Спортните събития на Община Хисаря за второто тримесечие 2020 година се
цели проверка по изпълнението на приетия с решение № 42, взето с Протокол
№ 5 от 21.01.2020 година на заседание на Общински съвет Хисаря, Календар на
Спортните събития на община Хисаря за 2020 година и разходваните от
община Хисаря средства за отделните мероприятия, включени в нея от страна
на Община Хисаря с цел прозрачно и ефективно управление на публичните
финанси в сферата на Културата. Поради възникналото извънредно положение
и след това извънредна епидемиологична обстановка във връзка с COVID-19,
спортните мероприятия, предвидени през второто тримесечие не са се състояли,
което обосновава и неизпълнението на приетия Календар.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
е-mail:obhisar@hisar.bg, obsthina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

Ето защо, Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

- „за” – 16
- „против“ –няма
- „въздържали се“ – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
е-mail:obhisar@hisar.bg, obshtina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 170
Взето с Протокол № 12 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07.2020 год.
Относно: точка „Осма“ - Докладна записка относно: Искане за
освобождаване от плащане на ТБО за 2020 г. за времето на Обявеното
извънредно положение - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл.21 от ЗМСМА,
Хисаря

с поименно гласуване Общински съвет
Р Е Ш И :

Оттегля точка осма.
МОТИВИ: С оглед текущите законодателни промени, касаещи
хипотезата, описана в докладната, а именно освобождаване за плащане на ТБО,
общинския 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
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
е-mail:obhisar@hisar.bg, obshtina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 171
Взето с Протокол № 12 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07.2020 год.
Относно: точка „Девета“ - Докладна записка относно: Отчет за дейността
в читалищата, намиращи се на територията на Община Хисаря през 2019 година
- докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл.26а,
ал.4 от Закона за народните читалища, във връзка с §15 от Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците,
Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема отчета за дейността и за изразходваните от бюджета средства
през 2019 г. на читалища на територията на община Хисаря, както
следва:
Разход 2019 год.
НЧ „Иван Вазов – 1904 г.” – гр. Хисаря
124 421,78 лв.
НЧ "Антон Билкин - 1929 г." - гр. Хисаря
12 821,33 лв.
НЧ "Искра - 1938 г." – гр. Хисаря
19 171, 95 лв.
НЧ "Никола Й. Вапцаров - 1927 г." - гр. Хисаря
15 964,78 лв.
НЧ "Гео Милев - 1907" - с. Старосел
16 592,92 лв.
НЧ "Ечо Неделев - 1931 г." с. Черничево
5 629,34 лв.
НЧ "Любен Каравелов - 1910 г." с. Беловица
3 918,20 лв.
НЧ "Никола Й. Вапцаров - 1928 г." - с. Ново Железаре
11 680,92 лв.
НЧ "Отец Паисий - 1926 г." - с. Красново
23 931,10 лв.
НЧ "Светлина - 1938 г." - с. Мало Крушево
5 580,91 лв.
НЧ "Соколов - 1919 г." - с. Паничери
22 491,46 лв.
НЧ "Страхил - 1903 г." - с. Кръстевич
13 226,18 лв.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
е-mail:obhisar@hisar.bg, obshtina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

НЧ "Т.Др. Пашкулов - 1928 г." - с. Ст. Железаре
НЧ „Христо Ботев – 1925 г.” – с. Михилци

16 357,49 лв.
9 447,87 лв.

МОТИВИ: Във връзка със спазване на Закона за народните читалища и
проявяване контрол върху дейността на читалищата на територията на
Общината, Общински съвет Хисаря намира, че не са налице нарушения и
намира решението за целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

- „за” – 16
- „против“ –няма
- „въздържали се“ – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
е-mail:obhisar@hisar.bg, obshtina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 172
Взето с Протокол № 12 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07.2020 год.
Относно: точка „Десета“ - Докладна записка относно: Временен
безлихвен заем от набирателна сметка - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на
община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1 т.10 от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.2 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 Набирателна сметка на община Хисаря за
закупуване на техника при следните основни параметри:
 Максимален размер на дълга – 105 000 лв.;
 Валута на дълга – лева;
 Вид на дълга – краткосрочен;
 Условия за погасяване: Срок на погасяване – 12 (дванадесет)
месеца от датата на усвояване;
 Погасителен план – 12 равни месечни вноски
 Максимален лихвен процент – безлихвен;
 Начин на обезпечение на кредита:
 Собствени приходи на община Хисаря
2. Възлага на кмета на Общината да отрази промяната в бюджета по
съответните параграфи на единната бюджетна класификация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
е-mail:obhisar@hisar.bg, obshtina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

МОТИВИ: Една от дейностите на Общинско предприятие „ЧОСР” е
фактическото поддържане на паркове и зелени площи и тяхното озеленяване. За
да може да извършва тази дейност, е необходимо предприятието да бъде
обезпечено с необходимата техника. Ето зашо целево заемът е целесъобразен.
Целесъобразно е и да бъде предоставен от набирателна сметка на община
Хисаря, тъй като по –този начин, общината няма да се ангажира с лихвени
плащания за закупуването на тази техника, а в рамките на 12-месеца заемът ще
бъде възстановен в набирателната сметка. Заедно с това, прилагането на
процедура по ЗОП, ще осигури прозрачно и оптимално разходване на
отпуснатите средства. Ето защо, общинският съвет намира решението за
целесъобразно.

Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

- „за” – 16
- „против“ –няма
- „въздържали се“ – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
е-mail:obhisar@hisar.bg, obshtina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 173
Взето с Протокол № 12 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07.2020 год.
Относно: точка „Единадесета“ - Докладна записка относно:
Актуализация на Бюджет 2020 г., Инвестиционната програма 2020 г. и Разчета
на сметките за СЕС за 2020 г. на Община Хисаря - докладва: инж. Пенка Ганева
- кмет на община Хисаря
На основание чл.21, ал.1 т.6, ал.2 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 и 3 и чл.144 ал.4
от ЗПФ и чл.41, ал.2 и 3 и чл.57, ал.2 от Наредбата на Общинския съвет, с
поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема актуализация по плана на бюджета на Община Хисаря и
второстепенните разпоредители за 2020 г., съгласно Приложение №
1,2,3;
2. Включва обект в инвестиционната програма за 2020 г. с наименование:
„Закупуване на 1 брой моторна косачка за нуждите на СУ Христо
Смирненски гр. Хисаря”, със сметна стойност 1 300 лв., източник на
финансиране „Държавна субсидия за делегирани от държавата дейност”
§ 31-11, дейност по ЕБК: 326 „Професионални гимназии и паралелки за
професионална подготовка” – държ. отг., § 52-03 „Придобиване на друго
оборудване, машини и съоражения и година на изпълнение 2020 г
3. Приема актуализация по Разчета на сметките за СЕС за 2020 г., съгласно
Приложения № 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, и 8.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
е-mail:obhisar@hisar.bg, obshtina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

МОТИВИ: Общинския съвет единодушно споделя изложените в
докладната мотиви, налагащи приемането на решението. Водещи мотиви са
указания на МФ, във връзка с предоставените по чл. 84 от ЗДБРБ за 2020 г.
трансфери от Разплащателна агенция към ДФЗ, които представляват плащания
за финансиране на разходи за данък добавена стойност /ДДС/ по проекти по
ПРСР постъпили побюджета на общината, и които се отчитат от бюджетните
организации, като трансфери между бюджетни сметки по § 61-00 от ЕБК по
бюджета на общината. Получения трансфер се отразява едновременно и в
отчетна група „СЕС” като получен трансфер от бюджета на бенефициента,
което релевира в необходимост от актуализация. Наред с това, във връзка с
изплатени обезщетения за отпуск за временна неработоспособност /болнични
листове/ и обезщетение при пенсиониране на зает в дейността, се налага
актуализация в дейност 524 „Домашен социален патронаж”. Актуализация в
дейностите 122 „Общинска администрация” и дейност 898 „Други дейности по
икономиката” се налага във връзка с извършване на вътрешнокомпенсирани
промени за оптималното използване на общинските ресурси. Общинският съвет
единодушно изцяло възприема изложените в докладната мотиви, въз основа на
които счита решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

- „за” – 16
- „против“ –няма
- „въздържали се“ –

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 174
Взето с Протокол № 12 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07.2020 год.
Относно: точка „Дванадесета“ - Докладна записка относно: Актуализирано
разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и второстепенните
разпоредители към 30.06.2020 г. - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на
община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1 т.6 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124 ал.2, чл.125, ал.4 от
ЗПФ и чл.41, ал.2 и чл.42 ал.4 от Наредбата на Общинския съвет,, с поименно
гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1.
Приема актуализираните промени по бюджета на Община Хисаря и
второстепенните разпоредители към 30.06.2020 г., съгласно Приложение № 1
(колони 1,2,3 и 4);
МОТИВИ: В резултат на корекциите във взаимоотношенията на
Общината с Централния бюджет (Министерство на финансите), получени
трансфери, включително и от Агенция социално подпомагане и ЦИК, дарения и
спонсорство и други приходи, подробно описани в депозираната докладна, е
необходимо да бъде приета актуализация по бюджета на Община Хисаря и
второстепенните разпоредители, която да отразява промените. Направеното с
докладната предложение е основателно и отговаря на описаните корекции.
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
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 175
Взето с Протокол № 12 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07.2020 год.
Относно: точка „Тринадесета“ - Докладна записка относно: Информация за
изпълнението на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския
съюз към 30.06.2020 г. и информация за състоянието на дълга към 30.06.2020 г.
- докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1 т.6 и т.23, ал.2 от ЗМСМА, чл. 137, ал.2 от ЗПФ
и чл.54, ал.2 от Наредбата на Общинския съвет, с поименно гласуване
Общинския съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1.
Приема информация за изпълнението на бюджета на Общината и
второстепенните разпоредители към 30.06.2020 г., съгласно Приложение № 1 –
колони № 5,6,7,8;
2.
Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от
Европейския съюз (СЕС) към 30.06.2020 г., съгласно Приложение № 2;
3.
Приема информация за състоянието на дълга на Общината към
30.06.2020 г., съгласно Приложение № 3;
МОТИВИ: Настоящото решение е взето 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. Представеният отчет за касово
изпълнение на бюджета е съставен съобразно българското законодателство и
указанията на дирекция „Държавно съкровище“ към Министерство на
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финансите дадени с ДДС № 04/23.06.2020 г. за изготвянето и представянето на
тримесечните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга
отчетна информация към 30.06.2020 г. на бюджетните организации. В
представената информация са изложени подробни анализи, а представения
отчет е изготвен правилно и в пълнота. 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
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 176
Взето с Протокол № 12 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07.2020 год.
Относно: точка „Четиринадесета“ - Докладна записка относно: Уреждане
статута на урегулирани поземлени имоти, попадащи в санитарно-охранителна
зона (СОЗ), пояс I-ви на находище на минерална вода „Хисаря“ - докладва:
инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
Предвид извършеното отчуждаване на аналогични имоти – частна
общинска собственост, попадащи в пояс І - ви на санитарно - охранителната
зона /СОЗ/ на находище за минерална вода „Хисаря”, становище на Областен
управител на област Пловдив, изразено в писмо с изх. № ДС-31-20/15 г. #14 от
15.06.2018г., работата на общината в условията на извънредното положение
заради разпространението на COVID-19 и наложените в тази връзка
противоепидемични мерки, което даде отражениев приходната част на
общинския бюджета, липсата на финансова помощ от страна на държавата и
нуждата от парични постъпления в общинския бюджет и на основание чл. 21
ал. 1 т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно гласуване Общински съвет - Хисаря
Р Е Ш И :
1. Общински съвет Хисаря, потвърждава свои Решения № 598/30.08.2018
г., № 637/23.12.2014 г. и № 416/19.11.2013г. и не приема направеното от МРРБ
предложение община Хисаря да направи дарение в полза на държавата на
следните имоти – частна общинска собственост:
1.УПИ VІІ-950, за минерален извор, СОЗ пояс І-ви, кв. 26а по КП на гр.
Хисаря, одобрен със заповед № РД-02-14-2299/2000 г. и РП одобрен със
заповед № РД-02-14-171/2007г. и заповед № РД-05-176/03.05.2012 г. с площ от
80.00 кв.м., частна общинска собственост съгласно АОС № 417/25.10.2012г.
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2.УПИ VІ-950, за минерален извор, СОЗ пояс І-ви, кв. 26а по КП на гр.
Хисаря, одобрен със заповед № РД-02-14-2299/2000 г. и РП одобрен със
заповед № РД-02-14-171/2007г. и заповед № РД-05-176/03.05.2012 г. с площ от
150.00 кв.м., частна общинска собственост съгласно АОС № 418/25.10.2012г.
3. УПИ VІІІ-3063, за минерален извор, СОЗ пояс І-ви, кв. 26 по КП на гр.
Хисаря, одобрен със заповед № № РД-02-14-2299/2000г. и РП одобрен със
заповед № РД-02-14-171/2007г. и заповед № РД-05-165/24.04.2012г. с площ от
100 кв.м., частна общинска собственост съгласно АОС № 419/26.10.2012г.
4. УПИ Х-3063, за минерален извор, СОЗ пояс І-ви, кв. 26 по КП на гр.
Хисаря, одобрен със заповед № РД-02-14-2299/2000 г. и РП одобрен със
заповед № РД-02-14-171/2007 г. и заповед № РД-05-165/24.04.2012 г. с площ от
31 кв.м., частна общинска собственост съгласно АОС № 421/26.10.2012г
5. УПИ ХІ-3063, за минерален извор, СОЗ пояс І-ви, кв. 26 по КП на гр.
Хисаря, одобрен със заповед № РД-02-14-2299/2000 г. и РП одобрен със
заповед № РД-02-14-171 от 2007 г. и заповед № РД-05-165/24.04.2012 г. с площ
от 100 кв.м., частна общинска собственост съгласно АОС № 422/26.10.2012г.
6. УПИ ХХІI -1113, за минерален извор, СОЗ пояс І-ви, кв. 91 по КП на
гр. Хисаря, одобрен със заповед № РД-02-14-2299/2000 г. и РП одобрен със
заповед № 516/1971г. и заповед № РД-05-175/03.05.2012 г. с площ от 57 кв.м.,
частна общинска собственост съгласно АОС № 492/26.10.2012г.
7. УПИ ХХІII -3059, за минерален извор, СОЗ пояс І-ви, кв. 91 по КП на
гр. Хисаря, одобрен със заповед № РД-02-14-2299/2000 г. и РП одобрен със
заповед № 516/1971г. и заповед № РД-05-175/03.05.2012 г. с площ от 64 кв.м.,
частна общинска собственост съгласно АОС № 492/26.10.2012г.
2. Предвид становище на Областен управител на област Пловдив, относно
уреждане статута на урегулирани поземлени имоти, попадащи в санитарноохранителна зона (СОЗ), пояс I-ви на находище на минерална вода „Хисаря”
изразено в писмо с изх. № ДС-31-20/15 г. #14 от 15.06.2018 г. Общински съвет
Хисаря, предлага на Областен управител на Област Пловдив да проведе
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регламентираната в ЗДС процедура по отчуждаване на индивидуализираните в
точка 1 от настоящето решение 7 броя имоти – частна държавна собственост.
МОТИВИ: Общински съвет Хисаря единодушно споделя изложените
мотиви в докладната по предложеното решение. Действително промяна на
фактическата обстановка от 2013 год. до момента не е налице. Споделят се
аргументите и на областния управител на област Пловдив, изразени в писмо с
изх. № ДС-31-20/15 г. #14 от 15.06.2018г. Не е на лице постигнато съгласие за
безвъзмездно
предоставяне
на
държавата
от
общината,
на
индивидуализираните в решението 7 броя урегулирани поземлени имоти –
частна общинска собственост, попадащи в пояс I – ви на санитарноохранителна зона (СОЗ) около водоизточниците на находище за минерална
вода „Хисаря”, община Хисаря, област Пловдив. Ето защо приложимите
разпоредби са нормите на ЗДС, които регламентират процедурата по
отчуждаването на тези имоти. С оглед изложеното, общинският съвет намира
решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

- „за” – 16
- „против“ –няма
- „въздържали се“ – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 177
Взето с Протокол № 12 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07.2020 год.
Относно: точка „Петнадесета“ - Докладна записка относно: Отчет за
изпълнение на инвестиционната програма на Община Хисаря за първото
полугодие на 2020 г.- докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на Община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 от Закона за
публичните финанси, чл. 109 от Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет - Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация, приет с Решение № 60, Протокол № 7/18.02.2020 год.
от Общински съвет Хисаря, с поименно гласуване Общински съвет - Хисаря
Р Е Ш И :
Приема информация за изпълнението на Инвестиционната програма на
Община Хисаря към 30.06.2020 г., съгласно Приложение № 1 и Приложение
1А.
МОТИВИ: С Решение № 55, взето с Протокол № 6/05.02.2020 год. от
заседание на Общински съвет – Хисаря, е приета инвестиционната програма на
Община Хисаря за 2020 год. С настоящото решение се цели контрол по
изпълнението на инвестиционната програма, както и упражняването на
ефективна финансова дисциплина по отношение извършените плащания и
дейности по обекти. Общински съвет Хисаря намира представената
информация за пълна, а представеното в нея за отговарящо на приетата
програма, с оглед което 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
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 178
Взето с Протокол № 12 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07.2020 год.
Относно: точка „Шестнадесета“ - Докладна записка относно: Заявление вх.
№ 26-00-328/20.05.2020 г. от М. Д. К., Управител на „НАТУРА ФИТ” ЕООД за
разглеждане и одобряване на ПУП-Парцеларен план на канализационно
отклонение за обслужване на предприятие за преработка на плодове и
зеленчуци чрез сушене в ПИ 262003 (идентификатор 68967.262.3, Област
Пловдив, Община Хисаря, с. Старо Железаре по КККР, одобрена със заповед №
РД-18-781/01.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК) - докладва: инж.
Пенка Ганева – кмет на Община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, с
поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Одобрява ПУП-Парцеларен план и план-схема за канализационно
отклонение за обслужване на предприятие за преработка на плодове и
зеленчуци чрез сушене в ПИ 262003 (идентификатор 68967.262.3, Област
Пловдив, Община Хисаря, с. Старо Железаре по КККР, одобрена със Заповед
№ РД-18-781/01.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК), преминаващо
през общински имоти 68967.146.258 – полски път, 68967.145.326 – дере, по
КККР на с. Старо Железаре, и улици с о.т. 94-10-47-48-101-102 в
регулационните граници на с. Старо Железаре, по линии и надписи в кафяво за
трасето и пунктири в сиво за сервитута в приложения проект.
МОТИВИ: На 20.05.2020 год. е постъпило Заявление вх. № 26-00-328 от М.
Д. К. - управител на „НАТУРА ФИТ” ЕООД, за разглеждане и одобряване на
ПУП - Парцеларен план на канализационно
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отклонение за обслужване на предприятие за преработка на плодове и
зеленчуци чрез сушене в ПИ 262003 (идентификатор 68967.262.3, Област
Пловдив, Община Хисаря, с. Старо Железаре по КККР, одобрена със заповед №
РД-18- 781/01.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК).
С Решение № 42, взето с Протокол № 11/21.05 на ЕСУТ е допуснато
съобщаване на проект на ПУП - Парцеларен план и план-схема за
канализационно отклонение за обслужване на предприятие за преработка на
плодове и зеленчуци чрез сушене в ПИ 262003 (идентификатор 68967.262.3,
Област Пловдив, Община Хисаря, с. Старо Железаре по КККР, одобрена със
Заповед № РД-18-781/01.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК),
преминаващо през общински имоти 68967.146.258 – полски път, 68967.145.326
– дере по КККР на с. Старо Железаре, и улици с о.т. 94-10-47-48-101-102 в
регулационните граници на с. Старо Железаре, по линии и надписи в кафяво за
трасето и пунктири в сиво за сервитута в приложения проект. Проектът е
съобщен в „Държавен вестник” бр. 51/05.06.2020 г. , стр. 125, на таблото за
съобщения и на сайта на Община Хисаря. Няма постъпили възражения и
същият е приет от ЕСУТ с Решение № 56, взето с Протокол № 16/09.07.2020 г.
на ЕСУТ при Община Хисаря. Инвеститорските намерения предвиждат
канализационно отклонение за обслужване на предприятие за преработка на
плодове и зеленчуци чрез сушене. Канализационното отклонение е с
необходимо за нормалното и законосъобразното функциониране на
предприятието. Всички законови изисквания са спазени. С оглед изложеното в
докладната по прдложеното решение, както и положителното решение на ЕСУТ
и изложеното по-горе, общинският съвет намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

- „за” – 16
- „против“ – няма
- „въздържали се“ – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 179
Взето с Протокол № 12 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07.2020 год.
Относно: точка „Седемнадесета“ - Докладна записка относно: Отчет за
дейността на Общински съвет Хисаря и неговите комисии за периода от
08.11.2019 г. до 23.06.2020 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 Ноември 2019 г. до Юни 2020 г. вкл.
МОТИВИ: Съобразно чл.27 ал.6 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
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 180
Взето с Протокол № 12 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07.2020 год.
Относно: точка „Осемнадесета“ - Докладна записка относно: Определяне на
представител на Община Хисаря в Общото събрание на акционерите на
УМБАЛ „Пловдив“ АД и упълномощаване относно начина на гласуване от
представителя по проекторешенията, включени в дневния ред за насроченото за
28/07/2020 год. събрание - докладва: инж. Найден Павлов – председател на
Общински съвет 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 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,
във вр. чл.60 ал.2 АПК, ,с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Определя Д. Д. М.- мл. Юрисконсулт на Община Хисаря за представител
на община Хисаря като акционер в „УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПЛОВДИВ” АД, ЕИК 115532049 в насроченото за 28/07/2020 год. общо
събрание на акционерите на дружеството.
2. Възлага на представителя на Община Хисаря Д. Д. М. - мл. Юрисконсулт
на Община Хисаря да гласува по точките от дневния ред за насроченото
за 28/07/2020 год. общо събрание на акционерите по следния начин:
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По т.1 от дневния ред – Доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2019 год.
Проект на решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2019 год.
Представителят на Общински съвет - Хисаря да гласува „за”.
По т.2 от дневния ред – Одобряване на ГФО на дружеството за 2019 година,
заверен от регистриран одитор.
Проект на решение: ОСА одобрява ГФО на дружеството за 2019 година,
заверен от регистриран одитор.
Представителят на Общински съвет - Хисаря да гласува „за”.
По т.3 от дневния ред – Освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2019 година.
Проект на решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2019 година.
Представителят на Общински съвет - Хисаря да гласува „за”.
По т.4 от дневния ред – Избор на регистриран одитор за 2020 година.
Проект на решение: ОСА избира и назначава предложения регистриран одитор
за 2020 година.
Представителят на Общински съвет - Хисаря да гласува „за”.
По т.5 от дневния ред – Промяна в състава на съвета на директорите.
Проект на решение: ОСА приема предложената промяна в състава на съвета на
директорите.
Представителят на Общински съвет - Хисаря да гласува „въздържал се”.
По т.6 от дневния ред – Определяне на мандата на новоизбрания съвет на
директорите.
Проект на решение: ОСА определя тригодишен мандат състава на
новоизбрания съвет на директорите.
Представителят на Общински съвет - Хисаря да гласува „въздържал се”.
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По т.7 от дневния ред – Определяне на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
Проект на решение: ОСА определя възнаграждението на членовете на съвета на
директорите, на които няма да бъде възложено управлението – съгласно
действащата нормативна уредба.
Представителят на Общински съвет - Хисаря да гласува „въздържал се”.
По т.8 от дневния ред – Промяна в капитала на дружеството.
Проект на решение: ОСА приема предложената промяна в капитала на
дружеството.
Представителят на Общински съвет - Хисаря да гласува „за”.
По т.9 от дневния ред – Промяна в Устава на дружеството.
Проект на решение: ОСА приема предложената промяна в Устава на
дружеството.
Представителят на Общински съвет - Хисаря да гласува „за”.
3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение по см. на
чл.60 ал.2 АПК.

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. 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
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акционерите – 28.07.2020 год., общинският съвет намира за обосновано
допускането на предварително изпълнение на решението. Водим от
предходното, общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

- „за” – 16
- „против“ – няма
- „въздържали се“ – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 181
Взето с Протокол № 12 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07.2020 год.
Относно: точка „Деветнадесета“ - Докладна записка относно: Осъществен
контрол по законосъобразност по чл.45 ал.4 ЗМСМА във връзка с Решение 149,
взето с Протокол 11 от редовно заседание на Общински съвет Хисаря,
проведено на 23.06.2020 год. - докладва: инж. Найден Павлов – Председател
на Общински съвет Хисаря..
С оглед изложените от областния управител на област Пловдив в писмо с
изх.№ АК-01-129#7 от 06.07.2020 год. фактически и правни основания, на
основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА във връзка с Решение 149, взето с Протокол
11 от редовно заседание на Общински съвет Хисаря, проведено на 23.06.2020
год., , с поименно гласуване Общински съвет – Хисаря
Р Е Ш И :
Отменя Решение 149, взето с Протокол 11 от редовно заседание на
Общински съвет Хисаря, проведено на 23.06.2020 год.
МОТИВИ: Общинският съвет единодушно споделя мотивите, изложени
от областния управител в писмо с изх.№ АК-01-129#7 от 06.07.2020 год.,
неразделна част от предложената докладна.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 16
Присъствали – 16
- „против“ – няма
Гласували – 16
- „въздържали се“ – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 182
Взето с Протокол № 12 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07.2020 год.
Относно: точка „Двадесета“ - Докладна записка относно: Осъществен
контрол по законосъобразност по чл.45 ал.4 ЗМСМА във връзка с Решение 153,
взето с Протокол 11 от редовно заседание на Общински съвет Хисаря,
проведено на 23.06.2020 год. - докладва: инж. Найден Павлов – Председател на
Общински съвет Хисаря.
На основание чл. 45, ал. 9 и ал.10 от ЗМСМА във връзка с Решение 153,
взето с Протокол 11 от редовно заседание на Общински съвет Хисаря,
проведено на 23.06.2020 год., с поименно гласуване Общински съвет
Р Е Ш И :
Прегласува Решение 153 на Общински съвет Хисаря, взето с Протокол 11 от
редовно заседание на Общински съвет Хисаря, проведено на 23.06.2020 год.,
като прие да не се променя собствеността от публична в частна общинска на
имот 000 506, с площ от 0,128 дка, нтп – полски път, землище с. Мътеница.
МОТИВИ: С настоящото решение се прегласува Решение 153 на Общински
съвет Хисаря, взето с Протокол 11 от редовно заседание на Общински съвет
Хисаря, проведено на 23.06.2020 год., с което Общински съвет Хисаря не
променя собствеността от публична в частна общинска на имот 000 506, с площ
от 0,128 дка, нтп – полски път, землище с. Мътеница. Изложените в писмо от
областния управител на област Пловдив с изх.№ АК-01-129#7 от 06.07.2020
год. аргументи са основателни. Също така следва да се уточни, че
действителната воля на съвета е да се запази статута на имот 000 506 като
общинска публична собственост. Действително чисто технически, във връзка с
посочените гласове „за” и „въздържал се” отнесени към диспозитива на
върнатото решение 153, което в своя характер е отхвърлително, поражда
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неяснота и може да доведе до извод за техническа грешка. Посоченият вот на
гласуване в Решение 153 е гласуване по предложеното решение, което не може
да бъде прието. Ето защо, и фактически волята на съвета е да запази вида на
собственост на имота такова, каквото е в момента. Диспозитивът на решението
отразява крайната воля, а именно да се запази сегашния статус на имота. Оттук
и неяснотата. Наред с посоченото за липса на необходимото мнозинство, за да
се промени собствеността от публична в частна, заслужава да се посочат и
изразените от ПК по устройство на територията аргументи да не гласуват „за”.
В този смисъл е важно да се отбележи и т.2 от предложената докладна по
върнатото Решение 153, която точка предвиждаше актуализиране на Годишната
програмата за управление и разпореждане с общински имоти. Това означава, че
промяната на собствеността от публична в частна е с цел продажба.
Осъществяването на тази продажба ще съсредоточи голяма част на земеделски
земи в един собственик, което може да даде възможност да бъде търсена
променя в статута на земите от земеделски в урбанизирани, създаване на
няколко отделни УПИ със променена квадратура и граници, както и
застрояването им. Всичко това би повлияло негативно на устойчивостта на
земеделието в района. Горното обосновава и несъгласието на съвета да приеме
предложеното решение за промяна на собствеността от публична в частна
общинска на имот 000 506 и да актуализира годишната програма. Ето защо и
общинския съвет прегласува своето Решение 153, взето с Протокол 11 от
редовно заседание на Общински съвет Хисаря, проведено на 23.06.2020 год., с
което не променя собствеността от публична в частна общинска на имот 000
506, с площ от 0,128 дка, нтп – полски път, землище с. Мътеница.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 9
Присъствали – 16
- „против“ – 2
Гласували – 16
- „въздържали се“ – 5
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 183
Взето с Протокол № 12 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07.2020 год.
Относно: точка „Двадесет и първа“ - Докладна записка относно:
Осъществен контрол по законосъобразност по чл.45 ал.4 ЗМСМА във връзка с
Решение 157, взето с Протокол 11 от редовно заседание на Общински съвет
Хисаря, проведено на 23.06.2020 год. – докладва: инж. Найден Павлов –
председател на Общински съвет Хисаря.
Предвид изложените от областния управител на област Пловдив в писмо с
изх.№ АК-01-129#7 от 06.07.2020 год. фактически и правни основания, на
основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА във връзка с Решение 157, взето с Протокол
11 от редовно заседание на Общински съвет Хисаря, проведено на 23.06.2020
год., ,с поименно гласуване Общински съвет
Р Е Ш И :
Отменя Решение 157, взето с Протокол 11 от редовно заседание на
Общински съвет Хисаря, проведено на 23.06.2020 год.
МОТИВИ: Общинският съвет единодушно споделя мотивите, изложени
от областния управител в писмо с изх.№ АК-01-129#7 от 06.07.2020 год.,
неразделна част от предложената докладна.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 16
Присъствали – 16
- „против“ – няма
Гласували – 16
- „въздържали се“ – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 184
Взето с Протокол № 12 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07.2020 год.
Относно: точка „Двадесет и втора“ - Докладна записка относно: Докладна
записка от Георги Топузлийски за отпускане на безлихвен заем от Община
Хисаря на НЧ „Иван Вазов-1904г.” гр.Хисаря – 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, чл.27, ал.4 и ал.5 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
Р Е Ш И :
Отлага гласуването по внесена от инж. Пенка Ганева – кмет на община
Хисаря докладна записка за отпускане на безлихвен заем от Община Хисаря на
НЧ „Иван Вазов-1904г.” гр.Хисаря.
МОТИВИ: С оглед заявеното становище от ПК по бюджет, общинският
съвет намира решението за целесъобразно, тъй като за момента общината не
разполага с достатъчно свободен финансов ресурс, а от друга страна
заемодателят следва да предложи адекватно обезпечение за заема. Наред с това
се очаква предоставени отпреди заеми да бъдат върнати на общината, което
рефлектира във възможностите за предоставяне на средства.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 16
Присъствали – 16
- „против“ – няма
Гласували – 16
- „въздържали се“ – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 185
Взето с Протокол № 12 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07.2020 год.
Относно: точка „Двадесет и трета“ - Докладна записка относно:
Предложение за приемане на решение за упълномощаване на Кмета на Община
Хисаря да стартира процедура за установяване на взаимно признати разходи с
цел бъдещо възмездното прехвърляне, в собственост на Електроразпределение
Юг ЕАД, изградени съоръжения до БКТП ПСОВ Хисаря – докладва: инж.
Пенка Ганева – кмет на община Хисаря
На основание чл. 21, ал. 2, в изпълнение на правомощията по чл. 21 ал. 1 т. 23
от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал. 7 от от Наредба № 6 от 24 февруари 2014
г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към
преносната или към разпределителните електрически мрежи, Общински съвет
Р Е Ш И :
Общински съвет Хисаря дава съгласие Кмета на Община Хисаря да
стартира процедура за установяване на взаимно признатите разходи с цел
бъдещо възмездно прехвърляне на 2 броя кабелни линии 20 кV - от ЖР на ВЛ
20 kV до площадката на ПСОВ и от ТП “Хипатитно” до БКТП “ПСОВ-Хисаря”
в собственост на Електроразпределение Юг ЕАД, съгласно изискването на чл.
21, ал. 7 от Наредба № 6 от 24 февруари 2014 г. за присъединяване на
производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към
разпределителните електрически мрежи.
МОТИВИ: През 2010 г. Община Хисаря реализира проект за
реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за отпадъчни води
на гр.Хисаря по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” В
изпълнение на проекта,община Хисаря, в качеството на Възложител, е
изградила: 2 броя кабелни линии 20 кV - от ЖР на ВЛ 20 kV до площадката на
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ПСОВ и от ТП “Хипатитно” до БКТП “ПСОВ-Хисаря”, монтиран е и 1 брой
БКТП 2х630 кVА за осигуряване на електро захранване за нуждите на ПСОВ.
Съгласно чл. 21, ал. 7 от Наредба № 6 от 24 февруари 2014 г. за присъединяване
на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към
разпределителните електрически мрежи: Изградените съоръжения за
присъединяване от лицето, с което е сключен договорът за присъединяване, се
прехвърлят възмездно в собственост на съответния мрежови оператор на база
на взаимно признати разходи. „Електроразпределение Юг“ ЕАД (ЕР Юг)
притежава лицензия за разпределение на електрическа енергия на територия от
близо 42 000 km2 в девет области: Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив,
Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол и е дружеството, което
поддържа и развива електроразпределителната мрежа и прилежащата й
инфраструктура в Югоизточна България. Предвид изложеното, общинският
съвет намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

- „за” – 16
- „против“ – няма
- „въздържали се“ – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
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П р е п и с!
Р Е Ш Е НИЕ
№ 186
Взето с Протокол № 12 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07.2020 год.
Относно: точка „Двадесет и четвърта“ - Докладна записка относно:
Освобождаване Н. Н. С. – П. като управител на „Медицински център I - Хисар“
ЕООД, ЕИК 115515046 и избиране на Х. Р. К. за временно изпълняващ
длъжността управител на „Медицински център I - Хисар“ ЕООД, ЕИК
115515046 - докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет
Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.1 и т. 5 от ТЗ,
чл. 62, ал.1, ал.4, ал.7 и ал.8, чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗЛЗ и във вр. с чл. 10, ал. 1, т.1
и т. 5 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 :
1.
Освобождава Н. Н. С. – П., с ЕГН xxxxxxxxxx като управител на
„Медицински център I - Хисар“ ЕООД, ЕИК 115515046.
2. Избира за нов управител Х. Р. К., ЕГН xxxxxxxxxx – лекар с призната
специалност по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина, както и
магистър по здравен мениджмънт, който временно да изпълнява длъжността
„управител“ на „Медицински център I - Хисар“ ЕООД, ЕИК 115515046 за срок
до провеждане на конкурс. Общински съвет Хисаря определя възнаграждение
за временно изпълняващия длъжността Управител на „Медицински център I Хисар“ ЕООД, ЕИК 115515046 – Х. Р. К., ЕГН xxxxxxxxxx, в размер на 200%
(двеста процента) от отчетната средна месечна брутна работна заплата в
лечебното заведение.
3. Във връзка със сторените промени по т.1 и т.2 от настоящото решение,
изменя чл.13 от Учредителния акт на „Медицински център I - Хисар“ ЕООД,
ЕИК 115515046, кочто придобива следния смисъл и значение:
„Чл.13. Дружеството се представлява от един управител Х. Р. К., ЕГН
xxxxxxxxxx.”
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4.Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението за срок до
провеждане на конкурс.
5. Общински съвет Хисаря оправомощава Кмета на Община Хисаря, в срок до
следващото редовно заседание, насрочено за 08.09.2020 год., да внесе проект за
решение за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Медицински
център I - Хисар“ ЕООД, ЕИК 115515046.
6. Общински съвет Хисаря оправомощава Кмета на Община Хисаря да извърши
всички необходими дейности по изпълнение на Решението.
МОТИВИ: Настоящото решение е във връзка с постъпило Заявление с вх. №
272/17.07.2020 г. от Н. Н. С., магистър по икономика и магистър по здравен
мениджмънт на 17.07.2020 г. с молба за освобождаването й като управител на
„Медицински център I - Хисар“ ЕООД и постъпила Молба с вх. №
274/20.07.2020 г. от д-р Х. Р. К., специалист акушер гинеколог, магистър по
здравен мениджмънт, с искане за назначаването му за временно изпълняващ
длъжността управител на „Медицински център I - Хисар“ ЕООД до
провеждането на конкурс. Тъй като от една страна дейността на „Медицински
център I - Хисар“ ЕООД, ЕИК 115515046 е с висок обществен интерес,
доколкото се касае за здравеопазването на жителите на община Хисаря. От
друга страна, дейността, като непрекъснат процес, следва да бъде обезпечена и
в кадрово и ръководно отношение, Общински съвет Хисаря намира решението
за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 14
Присъствали – 16
- „против“ – 1
Гласували – 16
- „въздържали се“ – 1
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН.СЪТРУДНИК„ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКО
ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/
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П р е п и с!
Р Е Ш Е НИЕ
№ 187
Взето с Протокол № 12 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.07.2020 год.
Относно: точка „Двадесет и пета“ - Докладна записка относно:
Удължаване на срока за възстановяване на предоставения безлихвен заем на
Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“ до 21.08.2020год.
- докладва: Мария Мустакова – Общински съветник и Председател на УС на
Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, при спазване на
изискванията на чл.27 ал.4 и ал. 5, вр. чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за
публичните финанси и чл. 60, ал. 2 от АПК, с поименно гласуване Общински
съвет – Хисаря
Р Е Ш И :
Удължава срока за връщане на предоставения безлихвен заем до 08.09.2020 год.
МОТИВИ: С Решение 23, взето с Протокол 4 от 23.12.2019 год. на Общински
съвет Хисаря, Община Хисаря е предоставила на Сдружение „МИГ Хисаря”
временен безлихвен заем за обезпечаване дейностите на сдружението. Срокът
за връщане на предоставената сума е бил 30.06.2020 год. С оглед актуалната
информация за оперативната дейност на сдружението, предоставена от
Председателя на Сдружение „МИГ Хисаря”, очакваните приходи и
обезпечаване на несмущаваща дейността на сдружението обстановка,
общински съвет намира решението за целесъобразно. Решението е със
значителен обществен интерес, тъй като предоставения заем е целеви за
изпълнение на дейностите от, съгласно Споразумение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ №РД 50-36 от 20.04.2018г. за изпълнение на
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стратегия за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.4 „Текущи
разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно
развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014-2020г, сключено между
сключено между Управляващия орган на Програмата за развитие на селските
райони 2014 - 2020г., Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2014 – 2020г., Управляващия орган на Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020г., Управляващия
орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж
2014 – 2020 г.“ и Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“
2014 – 2020 г. от една страна и Сдружение „МИГ Хисаря“ от друга. Дейността
на сдружението следва да бъде непрекъсната, като всяко финансово
затруднение би рефлектирало негативно и върху Община Хисаря, която е един
от принципалите в това сдружение. В последствие с Решение 161, взето с
Протокол 11 от 23.06.2020 год. от заседание на ОбС Хисаря, срокът за връщане
на предоставения заем бе увеличен до 22.07.2020 год. Сдружение МИГ Хисаря
е депозирало искане за плащане до ДФЗ, което обаче все още се обработва и
очаква потвърждение. С оглед предходните мотиви, общинският съвет намира
решението за целесъобразно и намира за оправдано допускането на
предварително изпълнение на настоящото решение по см. на чл.60 ал.2 АПК.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

- „за” – 16
- „против“ –няма
- „въздържали се“ – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН.СЪТРУДНИК„ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКО
ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

