ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624
е-mail:council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisar.bg

Препис!
Р Е Ш Е НИЕ
№ 239
Взето с Протокол № 15 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.11.2020 год.
Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно: Отчет за
изпълнение на Календар на културните събития на Община Хисаря за III-то
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 гр.
Хисаря:
Р Е Ш И :
1.
Общински съвет град Хисаря приема отчета за изпълнението на
Календар на Културните събития на Община Хисаря за трето тримесечие на
2020 година.

МОТИВИ: С приемането на отчета за изпълнението на Календара на
културните събития на община Хисаря за третото 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,
повечето от културните мероприятия, предвидени през третото тримесечие не

са се състояли, което обосновава и неизпълнението на приетия Календар. Ето
защо, Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

- „за” – 17
- „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/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,
е-mail:council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 240
Взето с Протокол № 15 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.11.2020 год.
Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно: Отчет за
изпълнение на Спортен календар /СК/ на община Хисаря за III-то тримесечие
на 2020 година - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от 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 трето тримесечие на
2020 година.
МОТИВИ: С приемането на отчета за изпълнението на Календар на
Спортните събития на Община Хисаря за третото 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 третото тримесечие не са се
състояли, което обосновава и неизпълнението на приетия Календар.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 17
Присъствали – 17
- „против“ –няма
Гласували – 17
- „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,
е-mail:council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 241
Взето с Протокол № 15 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.11.2020 год.
Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно: Приемане програма
за коледните и новогодишни празници - докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на
община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет
Хисаря
Р Е Ш И :
1. Общински съвет Хисаря взема решение да не се провеждат коледни и
новогодишни празници.
МОТИВИ: Предвид това, че в България продължава неблагоприятното
развитие на епидемичната обстановка, обуславяща се от висока смъртност от
инфекции, причинени от новия коронавирус (COVID - 19), общинският съвет
намира решението за целесъобразно. Решението да не се провеждат коледни и
новогодишни празници цeли нaмaлявaнe въздeйcтвиeтo нa СОVID-19 въpxy
oбщecтвeнoтo здpaвe и здpaвнaтa cиcтeмa. Toвa e ocoбeнo вaжнo зa oпaзвaнe
здpaвeтo и живoтa нa лицaтa c пoвишeн pиcĸ oт тeжĸo пpoтичaнe нa
инфeĸциoзнo зaбoлявaнe - възpacтни, xopa c xpoнични и oнĸoлoгични
зaбoлявaния и имyнoĸoмпpoмeтиpaни cъcтoяния, в ycлoвия нa eднoвpeмeннo
paзпpocтpaнeниe нa ceзoнeн гpип и СОVІD-19.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 17
Присъствали – 17
- „против“ – няма
Гласували – 17
- „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,
е-mail:council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 242
Взето с Протокол № 15 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.11.2020 год.
Относно: точка „Четвърта“ - Докладна записка относно: Промяна в
структурата на общинската администрация Хисаря- докладва: инж. Пенка
Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗМСМА, с поименно гласуване
Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1.
Одобрява предложената от Кмета на община Хисаря промяна в
структурата на Общинската администрация, която е организирана в три отдела
– обща администрация и четири отдела – специализирана администрация,
съобразно графичната част (Приложение 2), с корекцията на броя в
Специализирана администрация от 33 броя на 32 броя, която е неразделна част
от настоящото решение.
2.
Запазва общата численост на Общинска администрация в размер на 68
щатни бройки, в т.ч. 49 щата - делегирана от държавата отговорност и 19 щата
дофинансирана държавна дейност.

МОТИВИ: Предложената от кмета организационна структура на
администрацията ще осигури по-качествена и по-ефективна координация
между отделните административни звена, което от своя страна ще подобри
организацията на работа и ще доведе до усъвършенстване на управленскоадминистративните процеси. От една страна се запазва общата численост на
общинската администрация, а от друга – се изпълва необходимостта от

назначаване на служител по сигурността на информацията, който обезпечава
мрежовата и информационна сигурност.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

- „за” – 17
- „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,
е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 243
Взето с Протокол № 15 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.11.2020 год.
Относно: точка „Пета“ - Докладна записка относно: Постъпили молби от
А. М. Ж., Б. И. Р. и М. С. Л. за закупуване на земи от общинския поземлен фонд
- докладва: инж. Пенка Ганева- кмет на община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за
общинската собственост, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и
разпореждане с общинската собственост за 2020 година, като:
изважда от точка ІІ.1. Описание на имотите, които общината има
намерение да предложи за предоставяне под наем, подточка ІІ.1.2.Земеделски
земи, имотите описани по-долу, а именно:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Землище
Село Беловица
Село Старосел
Село НовоЖелезаре
Село Черничево
Село Черничево
Село Черничево
Село Черничево
Село Черничево
Село Михилци
Град Хисаря
Град Хисаря
Град Хисаря
Град Хисаря
Град Хисаря

Имот №
056 102
353.069
086 102
213 001
212 029
110 006
016 001
301 039
011 003
083 001
085 001
089 003
099 002
086 001

НТП
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
ов.градина
нива
нива
нива
нива

Площ/дка.
11.198
345.320
493.870
16.810
12.577
44.645
31.263
3.115
44.995
29.675
39.509
26.967
10.251
99.294

включва в точка ІІ.2. Описание на имотите, които общината има

намерение да предложи за
следните имоти:

продажба, подточка ІІ.2.2. Земеделски земи,

1. Поземлен имот 03589.56.102, област Пловдив, община Хисаря, с.
Беловица, местност НОНОВСКИ КЕНЛЯК, категория 4, НТП - нива, площ
11198 кв. м, стар номер 056 102 ;
2. Поземлен имот 69016.353.69, област Пловдив, община Хисаря, с.
Старосел, местност ГОЛЯМА ВЪЛЧА ПОЛЯНА, категория 6, НТП - нива,
площ 345320 кв. м, стар номер 353 069;
3. Поземлен имот 52088.86.102, област Пловдив, община Хисаря, с. Ново
Железаре, местност СЕЛСКА КОРИЯ, категория 4, НТП - нива, площ 493870
кв. м, стар номер 086102;
4. Поземлен имот 81030.213.1, област Пловдив, община Хисаря, с.
Черничево, местност МИНЧЕВСКО ОРМАНЧЕ, категория 4, НТП - нива, площ
16810 кв. м, стар номер 213001;
5. Поземлен имот 81030.212.29, област Пловдив, община Хисаря, с.
Черничево, местност МИНЧЕВСКО ОРМАНЧЕ, категория 5, НТП - нива, площ
12577 кв. м, стар номер 212029;
6. Поземлен имот 81030.110.6, област Пловдив, община Хисаря, с.
Черничево, местност КОРИЯТА, , категория 5, НТП - нива, площ 44645 кв. м,
стар номер 110006;
7. Поземлен имот 81030.16.1, област Пловдив, община Хисаря, с.
Черничево, местност ЛИВАДИТЕ, категория 4, НТП - нива, площ 31263 кв. м,
стар номер 01600;
8. Поземлен имот 81030.301.39, област Пловдив,
община Хисаря, с. Черничево, местност КЪРА, категория 4, НТП - нива, площ
3115 кв. м, стар номер 301039;
9. Поземлен имот 48564.11.3, област Пловдив, община Хисаря, с.
Михилци, местност СРЕДОКА, категория 6, НТП - нива, площ 44995 кв. м, стар
номер 011003; 2.10. Поземлен имот 77270.83.1, област Пловдив, община
Хисаря, гр. Хисаря, местност РИБАРНИКА-02, категория 5, НТП – овощна
градина, площ 29675 кв. м, стар номер 083001;
11. Поземлен имот 77270.85.1, област Пловдив, община Хисаря, гр.
Хисаря, местност ЛИВАДСКО ДЕРЕ-02, категория 5, НТП – нива, площ 39509
кв. м, стар номер 085001;
12. Поземлен имот 77270.89.3, област Пловдив, община Хисаря, гр.
Хисаря, местност ГЕРЕНА-02, категория 5, НТП – нива, площ 26967 кв. м, стар
номер 089003;
13. Поземлен имот 77270.99.2, област Пловдив, община Хисаря, гр.
Хисаря, местност КОПАЦИТЕ-02, категория 5, НТП – нива, площ 10251 кв. м,
стар номер 099002 ;
14. Поземлен имот 77270.86.1, област Пловдив, община Хисаря, гр.
Хисаря, местност СТРУПАНА ЧЕШМА-02, категория 6, НТП – нива, площ
99294 кв. м, стар номер 086001 ;
2. Упълномощава Кмета да възложи на независим лицензиран оценител
изготвянето на пазарни оценки на имотите по точка 1.

МОТИВИ: Поради проявен интерес за закупуването на имотите и с цел
осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване финансирането
на голяма част от общинските дейности, което налага и актуализация на
Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане на с
имотите общинска собственост съгласно чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общинският съвет
- Хисаря намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

- „за” – 9
- „против“ –7
- „въздържали се“ – 1

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,
е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 244
Взето с Протокол № 15 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.11.2020 год.
Относно: точка „Шеста“ - Докладна записка относно: Отпускане на
безлихвен заем за изпълнение на дейности по мярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитите“ на
Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“ - докладва: Maрия Мустакова
– общински съветник.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.28,
ал.1, т.6 от Наредба № 1/22.01.2016 г. за прилагане на стратегия за Водено от
общностите местно развитие, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Във връзка със Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № 50-36/20.04.2018 г., сключено между Управляващия орган на
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., Управляващия орган на
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.,
Управляващия
орган
на
Оперативна
програма
Иновации
и
конкурентоспособност 2014-2020 г., Управляващия орган на Оперативна
програма Наука и образование за интелигентен растеж и Управляващия орган
на Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г. отпуска на Сдружение
„Местна инициативна група Хисаря“ безлихвен заем със срок за погасяване до
30.04.2021 г. в размер на 45 000 (четиридесет и пет хиляди) лева с оглед
обезпечаването на финансов ресурс за ефективно изпълнение на Стратегията и
повишаване на информираността на населението относно подхода ВОМР по
Мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от
общностите местно развитите“.

МОТИВИ: Изпълнението на Стратегията и повишаване на информираността
на населението относно подхода ВОМР по Мярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитите“ е с
висок обществен интерес. Община Хисаря е един от принципалите и гарантите
в Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“. Обезпечението на финансов
ресурс за навременната и ефективна дейност на сдружението е от особена
важност, тъй като гарантира едно коректно изпълнение на Споразумение за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 50-36/20.04.2018 г.,
сключено между Сдружение МИГ Хисаря и Управляващия орган на Програма
за развитие на селските райони 2014-2020 г., Управляващия орган на
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.,
Управляващия
орган
на
Оперативна
програма
Иновации
и
конкурентоспособност 2014-2020 г., Управляващия орган на Оперативна
програма Наука и образование за интелигентен растеж и Управляващия орган
на Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г. Във връзка с предходното,
общинският съвет намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

- „за” – 17
- „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,
е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisar.bg

Препис!
Р Е Ш Е НИЕ
№ 245
Взето с Протокол № 15 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.11.2020 год.
Относно: точка „Седма“ - Докладна записка относно: Актуализация на
Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с
общинската собственост за 2020 година - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет
на община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 т.2 от
Закона за общинската собственост, с поименно гласуване Общински съвет
Хисаря:
Р Е Ш И :
1. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и
разпореждане с общинската собственост за 2020 година, като в Раздел ІІ.
„Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи 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 ІІ.2.
„Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
продажба“, подточка ІІ.2.1. „Имоти в регулация“, включва:
ПИ 3120, кв. 25 по КРП на гр. Хисаря, квартал Миромир с площ от
196 кв.м. и застроена в него паянтова сграда к площ от 32 кв.м.
МОТИВИ: За цитирания поземлен имот е постъпило конкретни искане за
неговото закупуване. От продажбата на ПИ 3120, кв. 25 по КРП на гр. Хисаря,
квартал Миромир с площ от 196 кв.м. и застроена в него паянтова сграда с
площ от 32 кв.м. ще се акумулират приходи за общинския бюджет, което ще
подпомогне някои от общинските дейности. Предходното налага и
актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и
разпореждане на с имотите общинска собственост. Ето защо, общинският съвет

намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

- „за” – 14
- „против“ –няма
- „въздържали се“ – 3

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,
е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 246
Взето с Протокол № 15 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.11.2020 год.
Относно: точка „Осма“ - Докладна записка относно: Обявяване за частна
общинска собственот Поземлен имот 77270.3.908, обл. Пловдив, община
Хисаря, гр. Хисаря, м. З-ЩЕ ГР ХИСАР, вид собственост - Общинска
публична, категория 10, НТП- изоставена орна земя, площ 977 кв. м., стар
номер 003908 и включването му за продажба в Годишната програма на община
Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 година
– докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал.
1, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за общинската собственост, с поименно гласуване
и при условията на чл.6 ал.3 вр. ал.1 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Общински съвет Хисаря обявява за частна общинска собственост
Поземлен имот 77270.3.908, област Пловдив, община Хисаря, гр. Хисаря, м. ЗЩЕ ГР ХИСАР, категория 10, НТП- изоставена орна земя, площ 977 кв. м, стар
номер 003908.
2. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и
разпореждане с общинската собственост за 2020 година, като в Раздел ІІ, точка
ІІ.2. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
продажба“, подточка ІІ.2.2., включва: Поземлен имот 77270.3.908, област
Пловдив, община Хисаря, гр. Хисаря, м. З-ЩЕ ГР ХИСАР, категория 10, НТПизоставена орна земя, площ 977 кв. м, стар номер 003908.

МОТИВИ: На 13.08.2020 год., назначена от кмета на община Хисаря
комисия е констатирала, че поземлен имот 77270.3.908 няма функцията на дере
– в него не преминава, не се задържа, не се оттича вода в други имоти, мястото
е сухо и има характер на изоставена орна земя. След тези констатации и
проведена процедура по реда на чл.78а от ППЗСПЗЗ, НТП на поземления имот
е променено на „НТП- изоставена орна земя”. Паралелно с това е постъпило
заявление от собственика на имот 77270.188.27, който заявява желание да
закупи поземления имот 77270.3.908, като твърди, че този имот е част от
неговия имот 77270.188.27. От приложените скици при вземане на решение №
196, взето с протокол № 13/08.09.2020 г., за съгласие за промяна на НТП, се
установяват твърденията, изложени в предходното изречение. Така, от една
страна са налице предпоставките за промяна от публична в частна общинска
собственост досежно поземлен имот 77270.3.908 поради отпаднало
предназначение и обявяване на тази промяна, а от друга – с оглед заявения
интерес за закупуване на имота, с цел акумулиране приходи за общинския
бюджет, се налага и актуализация на Годишната програма на община Хисаря за
управление и разпореждане на с имотите общинска собственост. Воден от
горното, общинският съвет намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

- „за” – 17
- „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,
е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 247
Взето с Протокол № 15 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.11.2020 год.
Относно: точка „Девета“ - Докладна записка относно: Издаване на
разрешително за водовземане от минерални води от находище „Красново” - №
37 ( съгласно Приложение № 2 от Закона за водите ) - докладва: инж. Пенка
Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 52, ал. ( 3 ), §133, ал. 9, т.1 от Закона за водите, с
поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Да бъде издадено разрешително за водовземане от минерални води
от находище „Красново” № 37 съгласно Приложение 2 от Закона за водите,
на името на ”ДТ ИНВЕСТМЪНТС” ООД, град Пловдив, район Централен,
бул. „Княгиня Мария Луиза” № 72, ет. 3- вход офиси, ЕИК 204883756, чията
процедура по съгласуване и обявяване е приключила, със следните
параметри:
Разрешава водовземане на количество 0,6 л/сек (18 921,60
м /годишно) –поискан средноденонощен дебит, и разрешен от БДИБР Пловдив
с писмо с наш № 24-00-389/23.07.2020г.
3

2. Искането за издаване на Разрешително за водовземане от
минерални води, съответства на “Общинския план за развитие на Община
Хисаря за периода 2014-2020г.”
3. За разрешеното количество минерална вода, титулярът на
Разрешителното ще заплаща такса, определена с Тарифа за определяне
размера на таксите за водовземане от минерална вода на НМВ “Красново”
село Красново, община Хисаря, област Пловдив.

МОТИВИ: Разрешителното за водовземане се издава във връзка с
инвестиционно намерение (ИН) „Къща за гости”, разположена на територията
на ПИ с идентификатор 39579.1235.43 по КККР на Красновски бани, общ.
Хисаря, обл. Пловдив. Заявеното от молителя количество съответства на
свободния наличен дебит. Налице е и съгласувателно становище от Директора
на Басейнова дирекция, както и обосновка на водовземането. От представеното
инвестиционно намерение може да се изведе, че същото съответства на
“Общинския план за развитие на Община Хисаря за периода 2014-2020г.”,
Приоритет 1.3 от Стратегическа цел 1 – „Развитие на конкурентноспособен
туризъм”. Ето защо, общинският съвет намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

- „за” – 17
- „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,
е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 248
Взето с Протокол № 15 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.11.2020 год.
Относно: точка „Десета“ - Докладна записка относно: Искане за внасяне
на Стратегия за опазване и стопанисване на археологическите
забележителности на територията на община Хисаря - докладва: инж. Пенка
Ганева - кмет на община Хисаря
На основание чл. 21, ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и чл. 17, ал.2, т. 1 от Закона за
културното наследство Общинския съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Общински съвет Хисаря приема Стратегия за опазване и стопанисване
на археологическите забележителности на територията на община Хисаря.
МОТИВИ: Предложената стратегия цели в дългосрочен план да се набележат
необходимите мерки за изследване и опазване на богатото археологично
наследство на община Хисаря, така че то да бъде съхранено за следващите
поколения, като същевременно приеме статута на трайно печеливш
туристически продукт. Освен анализ на състоянието на културните ценности на
територията на общината, стратегията предвижда и мерки за опазване на тези
ценности като дава основни насоки за постигане на крайни положителни
резултати. С оглед изложеното, общинският съвет намира решението за
целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 16
Присъствали – 17
- „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,
е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 249
Взето с Протокол № 15 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.11.2020 год.
Относно: точка „Единадесета“ - Докладна записка относно:
Кандидатстване на Народно читалище „Тодор Драганов Пашкулов – 1928 г.“ –
с. Старо Железаре по процедура: BG05M9OP001 – 2.106 – МИГ Хисаря –
Мярка 11 „Интеграция на маргинализираните общности“ - 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.
Дава съгласие на Народно читалище „Тодор Драганов Пашкулов –
1928 г.“ – с. Старо Железаре да кандидатства с проектно предложение с
наименование „За социално включване на представители на маргинализираните
общности на територията на с. Старо Железаре“ по процедура BG05М9ОP0012.106 – МИГ Хисаря – Мярка 11 „Интеграция на маргинализираните
общности“.
2.
Дейностите, включени в проект „За социално включване на
представители на маргинализираните общности на територията на с. Старо
Железаре“ съответстват на Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г.
Стратегическа цел 3: Социално развитие и напредък чрез подобряване на
здравните, образователните и социалните услуги.
Приоритет 3.3.: Интегриране на групи в социална изолация и подобряване
качеството на социалните услуги.
МОТИВИ: Процедура: BG05M9OP001 – 2.106 – МИГ Хисаря – Мярка 11
„Интеграция на маргинализираните общности“ се реализира в рамките на
Стратегия за ВОМР и Приоритетна Ос 2: „Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване”. Целта на процедурата е социално-

икономическа интеграция на най - маргинализираните групи от населението
чрез подобряване достъпа до заетост, образование, социални и здравни услуги и
създаване на условия за преодоляване на негативните стереотипи. Процедурата
е със безспорен обществен интерес, а за кандидатстване на Народно читалище
„Тодор Драганов Пашкулов – 1928 г.“ – с. Старо Железаре е необходимо
съгласието на общинския съвет. Ето защо, общинският съвет намира решението
за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

- „за” – 17
- „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,
е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 250
Взето с Протокол № 15 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.11.2020 год.
Относно: точка „Дванадесета“ - Докладна записка относно: Актуализация
на списъка с пътуващи служители - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на
община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от ЗПФ
и чл.41 ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Хисаря, с
поименно гласуване Общински съвет – Хисаря
Р Е Ш И :
1. Изменя списъка както следва: т. III Дейност ЧОСР става: т.III ОП „ЧОСР“
2. Допълва списъка на пътуващите служители утвърден с Приложение № 13
към Решение № 55/05.02.2020 г. на ОбС гр. Хисаря, които имат право на
транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно, както
следва:
III. Общинско предприятие „ЧОСР“
2. И. С. Л. – „Общинска охрана“ – от с. Старосел до гр.Хисаря и обратно;

МОТИВИ: Общинският съвет констатира, че с Решение № 30, т. 1 взето с
Протокол № 4/23.12.2019 г. на Общински съвет Хисаря е преобразувана
структурата, респ. дейност, „Чистота, озеленяване, строителство и ремонт”
към Общинска администрация в Общинско предприятие. С оглед
назначаването И. С. Л. като нов служител в ОП „ЧОСР”, както и постигане на

оптимално финансово обезпечаване на транспортните разходи, Общински съвет
Хисаря намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 15

- „за” – 15
- „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,
е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 251
Взето с Протокол № 15 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.11.2020 год.
Относно: точка „Тринадесета“ - Докладна записка относно: Кандидатстване
на община Хисаря с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2014 -2020, по процедура BG05M9OR001-2.106 – МИГ
Хисаря, мярка 11 „Интеграция на маргинализираните общности“ - докладва:
инж. Пенка Ганева – кмет на Община Хисаря.
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1.
Дава съгласие община Хисаря да кандидатства с проектно
предложение за финансиране по процедура BG05M9OP001-2.106 – МИГ
Хисаря, мярка 11 „Интеграция на маргинализираните общности“.
МОТИВИ: Процедура: BG05M9OP001 – 2.106 – МИГ Хисаря – Мярка 11
„Интеграция на маргинализираните общности“ се реализира в рамките на
Стратегия за ВОМР и Приоритетна Ос 2: „Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване”. Целта на процедурата е социалноикономическа интеграция на най - маргинализираните групи от населението
чрез подобряване достъпа до заетост, образование, социални и здравни услуги и
създаване на условия за преодоляване на негативните стереотипи. Процедурно
изискване е общинският съвет да даде съгласие при подготовката от община
Хисаря на проектно предложение. С оглед предходното, общинският съвет
намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 17
Присъствали – 17
- „против“ – няма
Гласували – 17
- „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,
е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 252
Взето с Протокол № 15 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.11.2020 год.
Относно: точка „Четиринадесета“ - Докладна записка относно: Намаляване
еднократно годишното количество подлежащо на заплащане на такса за 2020
година, съгласно разрешително за водовземане от минерална вода №
3/02.07.2018 год.- докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински
съвета Хисаря.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и §133, ал.7 от ПЗР към ЗИД
на Закона за водите във връзка с чл. 52, ал.1 , т.3, чл. 76, ал. 1 от Закона за
водите, с поименно гласуване Общински съвет
Р Е Ш И :
1.
Общински съвет Хисаря не дава съгласие за еднократно намаляване на
годишното количество, подлежащо за плащане за 2020 година с 25 (двадесет и
пет ) %.
МОТИВИ: Мнозинството от съветниците изцяло възприемат изложеното в
становището към докладната записка. От една страна, обективно няма как да
бъде определен размера на дълга, тъй като отчитането на ползваната вода по
издадените разрешителни ще приключи през 2021 година, като тази сума ще
бъде изискуема едва през м.февруари 2021 год., от друга страна опрощаване на
дълг може да се извърши след неговата изискуемост и определяне по размер,
доколкото се иска опрощаване в процентно изражение, а от трета страна липсва
категорично нормативно регламентирана възможност, която да позволи
опрощаване, респ. намаляване дълга, отчитайки че минералната вода е
държавна собственост, а разходването на събраните такси водовземане е винаги
целево и регламентирано в Закон за водите. С оглед изложените в становището

към докладната записка аргументи, общинският съвет намира решението за
целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

- „за” – 9
- „против“ – няма
- „въздържали се“ – 8

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,
е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisary.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 253
Взето с Протокол № 15 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.11.2020 год.
Относно: точка „Петнадесета“ - Докладна записка относно: Намаляване
еднократно годишното количество подлежащо на заплащане на такса за 2020
година, съгласно разрешително за водовземане от минерална вода №
4/17.07.2018 год.- докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински
съвет Хисаря.
На основание чл. 21, ал.1,т.8 от ЗМСМА и §133, ал.7 от ПЗР към ЗИД на
Закона за водите във връзка с чл. 52, ал.1 , т.3, чл. 76, ал. 1 от Закона за водите,
с поименно гласуване Общински съвет – Хисаря
Р Е Ш И :
1.
Общински съвет Хисаря не дава съгласие за еднократно намаляване
на годишното количество, подлежащо за плащане за 2020 година с 25 (двадесет
и пет ) %.

МОТИВИ: Мнозинството от съветниците изцяло възприемат изложеното
в становището към докладната записка. От една страна, обективно няма как да
бъде определен размера на дълга, тъй като отчитането на ползваната вода по
издадените разрешителни ще приключи през 2021 година, като тази сума ще
бъде изискуема едва през м.февруари 2021 год., от друга страна опрощаване на
дълг може да се извърши след неговата изискуемост и определяне по размер,
доколкото се иска опрощаване в процентно изражение, а от трета страна липсва
категорично нормативно регламентирана възможност, която да позволи
опрощаване, респ. намаляване дълга, отчитайки че минералната вода е
държавна собственост, а разходването на събраните такси водовземане е винаги
целево и регламентирано в Закон за водите. С оглед изложените в становището

към докладната записка аргументи, общинският съвет намира решението за
целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 9
Присъствали – 17
- „против“ – няма
Гласували – 17
- „въздържали се“ – 8
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,
е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 254
Взето с Протокол № 15 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.11.2020 год.
Относно: точка „Шестнадесета“ - Докладна записка относно: Намаляване
еднократно годишното количество подлежащо на заплащане на такса за 2020
година, съгласно разрешително за водовземане от минерална вода №
5/16.07.2018 год.- докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински
съвет Хисаря.
На основание чл. 21, ал.1,т.8 от ЗМСМА и §133, ал.7 от ПЗР към ЗИД на
Закона за водите във връзка с чл. 52, ал.1 , т.3, чл. 76, ал. 1 от Закона за водите,
с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1.
Общински съвет Хисаря не дава съгласие за еднократно намаляване
на годишното количество, подлежащо за плащане за 2020 година с 25 (двадесет
и пет ) %.
МОТИВИ: Мнозинството от съветниците изцяло възприемат изложеното в
становището към докладната записка. От една страна, обективно няма как да
бъде определен размера на дълга, тъй като отчитането на ползваната вода по
издадените разрешителни ще приключи през 2021 година, като тази сума ще
бъде изискуема едва през м.февруари 2021 год., от друга страна опрощаване на
дълг може да се извърши след неговата изискуемост и определяне по размер,
доколкото се иска опрощаване в процентно изражение, а от трета страна липсва
категорично нормативно регламентирана възможност, която да позволи
опрощаване, респ. намаляване дълга, отчитайки че минералната вода е
държавна собственост, а разходването на събраните такси водовземане е винаги
целево и регламентирано в Закон за водите. С оглед изложените в становището

към докладната записка аргументи, общинският съвет намира решението за
целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

- „за” – 9
- „против“ – няма
- „въздържали се“ – 8

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,
е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 255
Взето с Протокол № 15 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.11.2020 год.
Относно: точка „Седемнадесета“ - Докладна записка относно: Наредба за
изменение и допълнение на Наредба за реда и начина за отпускане на
еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с
изявени дарби от община Хисаря - докладва: инж. Найден Павлов –
Председател на Общински съвет Хисаря.
На основание чл.21 ал.2 ЗМСМА вр. чл.8 ЗНА вр. чл.79 АПК, с поименно
гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и
начина за отпускане на еднократно финансово стимулиране на деца и младежи
с изявени дарби от община Хисаря, съгласно Приложение 1.

МОТИВИ: Общинският съвет констатира, че Наредба за реда и начина за
отпускане на еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с изявени
дарби от община Хисаря (Наредбата) е приета с Решение №177, взето с
Протокол №22 от 11.09.2012 г. на Общински съвет Хисаря, като от приемането
й в първоначален вид до настоящия момент не са извършвани допълнения и
промени. Горното налага актуализиране на Наредбата, за да кореспондира с
динамиката на времето, законодателството и не на последно място целите,
които са заложени. От една страна, с предложените изменения и допълнения се
разширява обосновано кръга от деца, които могат да бъдат награждавани по
реда на тази Наредба, а от друга – се отстраняват дискриминационни
ограничения, доколкото старата редакция позволява финансово стимулиране на
ученици до 18 год. възраст, а с промените в ЗВО, възможна е хипотеза, при
която учениците завършват средното си образование на гимназиален етап на
възраст от 19 години. Изискванията на ЗНА са спазени и с оглед изложените

мотиви, неразделна част от преписката, които общинският съвет възприема,
постанови настоящото решение, като го счита за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

- „за” – 17
- „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,
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 256
Взето с Протокол № 15 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 17.11.2020 год.
Относно: точка „Осемнадесета“ - Докладна записка относно: Заявление вх.
№ 94-00-К-159/06.11.2020 г. от К. А. А. за разрешаване на комплексен проект за
инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за трасе на кабелна
линия НН за захранване на обект: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност
30 kWp“ в ПИ 112, кв. 2 по плана на с. Красново, м. Красновски бани, Община
Хисаря, Област Пловдив.- докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община
Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, с
поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие за преминаване на трасе на кабелна линия НН за
захранване на обект: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kWp“ в
ПИ 112, кв. 2 по плана на с. Красново, м. Красновски бани, Община Хисаря,
Област Пловдив, от ТИ тип „ТЕПО“ стълб № 9 по улици, общинска
собственост, по червени линии и надписи за трасето и пунктири в син цвят за
сервитута.
2. Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ изработване на
специализирана план - схема за трасе на кабелна линия НН за захранване на
обект: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kWp“ в ПИ 112, кв. 2 по
плана на с. Красново, м. Красновски бани, Община Хисаря, Област Пловдив, от
ТИ тип „ТЕПО“ стълб № 9 по улици, общинска собственост, през УПИ V – 107
до ПИ 112, по червени линии и надписи за трасето и пунктири в син цвят за
сервитута.
МОТИВИ: На 06.11.2020 год. в общинската администрация е постъпило
Заявление № 94-00-К-159 от К. А. А. за разрешаване на комплексен проект за

инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за трасе на кабелна
линия НН за захранване на обект: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност
30 kWp“ в ПИ 112, кв. 2 по плана на с. Красново, м. Красновски бани, Община
Хисаря, Област Пловдив. КПИИ включва изработване на план -схема за
елементи на техническата инфраструктура – трасе на кабелна линия НН от ТИ
тип „ТЕПО“ стълб № 9 по улици, общинска собственост, през УПИ V – 107 до
ПИ 112 за захранване на обект: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 30
kWp“ в ПИ 112, кв. 2 по плана на с. Красново, м. Красновски бани, Община
Хисаря, Област Пловдив, за което е необходимо решение на общинския съвет.
На 12.11.2020 год. ЕСУТ при община Хисаря е разгледало проекта, ведно със
скицата-предложение, като е изразиал положително становище. Проектът е
съгласуван и от ЕРЮГ EVN група, която също е дала положитено становище,
приложено към докладната. С оглед шредходното, отчитайки становището на
ЕСУТ и необходимостта от електрозахранване на обект „Фотоволтаична
електроцентрала с мощност 30 kWp“ в ПИ 112, кв. 2 по плана на с. Красново, м.
Красновски бани, Община Хисаря, Област Пловдив, общинският съвет намира
решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

- „за” – 17
- „против“ – няма
- „въздържали се“ – няма
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