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Препис!
Р Е Ш Е НИЕ
№ 257
Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 15.12.2020 год.
Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно: Приемане на
Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администратирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Хисаря приета с
Решение № 574/20.01.2011 г. и последно изм. и доп. с Решение № 54/05.02.2020
г. и приемане на План - сметка за приходите и разходите от/за Такса битови
отпадъци през 2021 година за Община Хисаря – докладва: инж. Пенка Ганева –
кмет на Община Хисаря
На основание чл.66, ал.3 т.2 от Закона за местните данъци и такси, чл.17
от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услугите на територията на община Хисаря и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка
с чл.11, ал.3 от Закона за нормативните актове и чл.79 от АПК и представените
към проекта мотиви, с поименно гласуване Общински съвет гр. Хисаря:
Р Е Ш И :
1.
Приема Наредба за изменение на Наредбата за определянето и
администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Хисаря приета с Решение № 574/20.01.2011 г. и последно изм. и доп. с
Решение 54/05.02.2020 г., съгласно Приложение № 1;
2.
Приема и утвърждава ПЛАН-СМЕТКА по населени места за
приходите от такса „Битови отпадъци” и разходите за дейностите „Чистота,
сметосъбиране и сметоизвозване, проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови
отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО и почистване на
териториите предназначени за обществено ползване за 2021г., съгласно
Приложение № 2;
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МОТИВИ: Съобразявайки се с анализа на собствените приходи на Община
Хисаря и с оглед изложения в мотивите към проекта на Наредба за изменение
на Наредбата за определянето и администратирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Хисаря (Наредбата) размер на разходните
отговорности, Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно.
План- сметката е била публикувана на електронната страница на общината за
обществено обсъждане, като в предоставения 30-дневен срок не са постъпили
никакви предложения или възражения. Административно-производствената
процедура по приемане на План-сметката е спазена. При определяне на таксата
за извършваната услуга са взети предвид изискванията на чл. 62 и следващите в
раздела от ЗМДТ, а при анализа на дейността на Регионалното депо са взети
предвид изискванията на Закона за управление на отпадъците. Изложената
икономическа обосновка от вносителя на докладната е подробна и основателна.
В предложената план-сметка приходите са изчислени съгласно определения с
Наредбата общ размер на промилите по съответните населени места, без да се
завишава промила за физическите и юридическите лица за всички населени
места. На основание чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ),
такса за битови отпадъци за 2021 г. се определя в съответствие с необходимите
разходи за осигуряване на услугите по събиране и извозване на битовите
отпадъци, обезвреждането им в депа или други съоръжения, както и за
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Размерът на
таксата е определен за всяка услуга поотделно, респ. такса битови отпадъци се
състои от три компонента, включващи цената на съответните услуги, като
размерът на отделните компоненти е съобразен и отговаря на разходите по
предложената план-сметка за съответните дейности по събиране, извозване и
обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за
поддържане чистотата на териториите за обществено ползван. Воден от
горното, Общински съвет – Хисаря взе настоящото решение.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 9
Присъствали – 17
- „против“ – 8
Гласували – 17
- „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/
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 258
Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 15.12.2020 год.
Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно: Временен
безлихвен заем от бюджета за разплащания по проекти, финансирани със
средства от Европейския съюз - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община
Хисаря.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 10 от ЗМСМА, чл. 104, ал. 1, т. 5 във връзка с
ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за
общинския дълг, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1.
Дава съгласие Община Хисаря да поеме краткосрочен дълг, чрез
безлихвен заем от Бюджета на община Хисаря за разплащане на допустими
разходи по проекти, финансирани със средства на ЕС, при следните основни
параметри:
 Максимален размер на дълга – 18 800 лв. (осемнадесет хиляди и
осемстотин лева);
 Валута на дълга – лева ;
 Вид на дълга – краткосрочен;
 Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – съобразно сроковете за възстановяване на
съответното финансиране по конкретната програма;
 Максимален лихвен процент – безлихвен.
 Начин на обезпечение на кредита: Вземанията на Община Хисаря по:
- Договор № ОЗ-ХУ-06-07-1575#6 за осигуряване на заетост по проект
„Обучения и заетост”.
МОТИВИ: С оглед навременното разплащане по проект по Договор № ОЗХУ-06-07-1575#6 за осигуряване на заетост по проект „Обучения и заетост” и
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изпълнение на поетите ангажименти, 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/
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 259
Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 15.12.2020 год.
Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно: Заявление вх. № 2600-584/02.09.2020 г., допълнено със заявление вх. № 26-00-584-(1)/13.10.2020 г.
от „Ди Ей Жи“ ЕООД за разрешаване на изработване на проект за изменение на
ОУП на Община Хисаря и разрешаване на изработване на проект за ПУП-ПРЗ за
промяна на предназначението на имоти извън урбанизирана територия в
землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, за голф игрище докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1,
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл.
125 от ЗУТ, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
I.
1.1. Дава съгласие полски пътища, общинска собственост, с
идентификатори 77270.1.466, 77270.182.433, 77270.188.22, 77270.188.23,
77270.189.83, 77270.189.387, 77270.190.151, 77270.190.153, 77270.194.160,
77270.194.400 да бъдат включени в обхвата на предложението за изменение на
ОУПО Хисаря.
1.2. Одобрява на основание чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 125 от ЗУТ,
Задание за изработване на Проект за изменение на Общия устройствен план на
Община Хисаря за промяна на устройствената зона за поземлени имоти с
идентификатори:
77270.3.908,
77270.3.987;
77270.6.15,
77270.6.16;
77270.182.58,
77270.182.59, 77270.182.60, 77270.182.61, 77270.182.62, 77270.182.63,
77270.182.64, 77270.182.65, 77270.182.66, 77270.182.67, 77270.182.68,
77270.182.69, 77270.182.71, 77270.182.72, 77270.182.73, 77270.182.74,
77270.182.75, 77270.182.76, 77270.182.77, 77270.182.78, 77270.182.88;
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77270.189.1, 77270.189.2, 77270.189.3, 77270.189.4, 77270.189.5, 77270.189.7,
77270.189.8,
77270.189.9,
77270.189.13,
77270.189.16,
77270.189.17,
77270.189.18, 77270.189.19, 77270.189.44, 77270.189.45, 77270.189.87;
77270.190.1, 77270.190.2, 77270.190.3, 77270.190.4, 77270.190.5, 77270.190.6,
77270.190.7, 77270.190.8, 77270.190.9, 77270.190.10, 77270.190.11, 77270.190.93,
77270.190.94, 77270.190.95, 77270.190.96; 77270.194.170, 77270.194.204,
77270.194.230; Полски пътища с идентификатори 77270.1.466, 77270.182.433,
77270.188.22, 77270.188.23, 77270.189.83, 77270.189.387, 77270.190.151,
77270.190.153, 77270.194.160, 77270.194.400, по КККР на землище гр. Хисаря,
Община Хисаря, Област Пловдив.
1.3. Разрешава на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ изработване на Проект
за изменение на Общия устройствен план на Община Хисаря за промяна на
устройствената зона за поземлени имоти с идентификатори:
77270.3.908,
77270.3.987;
77270.6.15,
77270.6.16;
77270.182.58,
77270.182.59, 77270.182.60, 77270.182.61, 77270.182.62, 77270.182.63,
77270.182.64, 77270.182.65, 77270.182.66, 77270.182.67, 77270.182.68,
77270.182.69, 77270.182.71, 77270.182.72, 77270.182.73, 77270.182.74,
77270.182.75, 77270.182.76, 77270.182.77, 77270.182.78, 77270.182.88;
77270.189.1, 77270.189.2, 77270.189.3, 77270.189.4, 77270.189.5, 77270.189.7,
77270.189.8,
77270.189.9,
77270.189.13,
77270.189.16,
77270.189.17,
77270.189.18, 77270.189.19, 77270.189.44, 77270.189.45, 77270.189.87;
77270.190.1, 77270.190.2, 77270.190.3, 77270.190.4, 77270.190.5, 77270.190.6,
77270.190.7, 77270.190.8, 77270.190.9, 77270.190.10, 77270.190.11, 77270.190.93,
77270.190.94, 77270.190.95, 77270.190.96; 77270.194.170, 77270.194.204,
77270.194.230; Полски пътища с идентификатори 77270.1.466, 77270.182.433,
77270.188.22, 77270.188.23, 77270.189.83, 77270.189.387, 77270.190.151,
77270.190.153, 77270.194.160, 77270.194.400, по КККР на землище гр. Хисаря,
Община Хисаря, Област Пловдив.

II.
2.1. Дава съгласие полски пътища, общинска собственост, с
идентификатори 77270.1.466, 77270.182.433, 77270.188.22, 77270.188.23,
77270.189.83, 77270.189.387, 77270.190.151, 77270.190.153, 77270.194.160,
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77270.194.400 да бъдат включени в обхвата на предложението за изработване
на проект на ПУП-ПРЗ за изграждане на голф игрище и обслужващи функции.
2.2. Одобрява на основание чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 125 от ЗУТ
Задание за изработване на ПУП-ПРЗ за изграждане на голф игрище и
обслужващи функции за имоти с идентификатори:
77270.1.467, 77270.1.472, 77270.1.473; 77270.3.908, 77270.3.987;
77270.6.15;
77270.182.58,
77270.182.59,
77270.182.60,
77270.182.61,
77270.182.62, 77270.182.63, 77270.182.64, 77270.182.65, 77270.182.66,
77270.182.67, 77270.182.68, 77270.182.69, 77270.182.71, 77270.182.72,
77270.182.73, 77270.182.74, 77270.182.75, 77270.182.76, 77270.182.77,
77270.182.78, 77270.81, 77270.182.88; 77270.188.6, 77270.188.27, 77270.188.28;
77270.189.1, 77270.189.2, 77270.189.3, 77270.189.4, 77270.189.5, 77270.189.6,
77270.189.7, 77270.189.8, 77270.189.9, 77270.189.10, 77270.189.11, 77270.189.12,
77270.189.13, 77270.189.16, 77270.189.17, 77270.189.18, 77270.189.19,
7720.189.20,
77270.189.21,
77270.189.22,
77270.189.23,
77270.189.25,
77270.189.44,
77270.189.45,
77270.189.87;
77270.189.89;
77270.190.1,
77270.190.2, 77270.190.3, 77270.190.4, 77270.190.5, 77270.190.6, 77270.190.7,
77270.190.8,
77270.190.9,
77270.190.10,
77270.190.11,
77270.190.93,
77270.190.94, 77270.190.95, 77270.190.96; 77270.194.170, 77270.194.204,
77270.194.230; 77270.300.18; Полски пътища с идентификатори 77270.1.466,
77270.182.433, 77270.188.22, 77270.188.23, 77270.189.83, 77270.189.387,
77270.190.151, 77270.190.153, 77270.194.160, 77270.194.400, по КККР на
землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив.
2.3. Разрешава на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ проект за изработване
на ПУП-ПРЗ за изграждане на голф игрище и обслужващи функции за имоти с
идентификатори:
77270.1.467, 77270.1.472, 77270.1.473; 77270.3.908, 77270.3.987;
77270.6.15;
77270.182.58,
77270.182.59,
77270.182.60,
77270.182.61,
77270.182.62, 77270.182.63, 77270.182.64, 77270.182.65, 77270.182.66,
77270.182.67, 77270.182.68, 77270.182.69, 77270.182.71, 77270.182.72,
77270.182.73, 77270.182.74, 77270.182.75, 77270.182.76, 77270.182.77,
77270.182.78, 77270.81, 77270.182.88; 77270.188.6, 77270.188.27, 77270.188.28;
77270.189.1, 77270.189.2, 77270.189.3, 77270.189.4, 77270.189.5, 77270.189.6,
77270.189.7, 77270.189.8, 77270.189.9, 77270.189.10, 77270.189.11, 77270.189.12,
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77270.189.13, 77270.189.16, 77270.189.17, 77270.189.18, 77270.189.19,
7720.189.20,
77270.189.21,
77270.189.22,
77270.189.23,
77270.189.25,
77270.189.44,
77270.189.45,
77270.189.87;
77270.189.89;
77270.190.1,
77270.190.2, 77270.190.3, 77270.190.4, 77270.190.5, 77270.190.6, 77270.190.7,
77270.190.8,
77270.190.9,
77270.190.10,
77270.190.11,
77270.190.93,
77270.190.94, 77270.190.95, 77270.190.96; 77270.194.170, 77270.194.204,
77270.194.230; 77270.300.18; Полски пътища с идентификатори 77270.1.466,
77270.182.433, 77270.188.22, 77270.188.23, 77270.189.83, 77270.189.387,
77270.190.151, 77270.190.153, 77270.194.160, 77270.194.400, по КККР на
землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив.
МОТИВИ: На 02.09.2020 год. е постъпило заявление № 26-00-584 от „Ди Ей
Жи“ ЕООД за разрешаване на изработване на проект за изменение на ОУП на
Община Хисаря и разрешаване на изработване на проект за ПУП-ПРЗ за
промяна на предназначението на имоти извън урбанизирана територия в
землище гр. Хисаря. Заявлението е допълнено на
13.10.2020 год. С
Мотивирано предложение план за застрояване и регулация. На 15.10.2020 год.
ЕСУТ е изложил положително становище по заявеното от „Ди Ей Жи“ ЕООД.
Инвеститорските намерения на заявителя са за изграждане на голф-игрище и
обслужващи функции. Предходното ще повиши туристическия интерес към
община Хисаря, а с оглед и липсата на такова съоръжение на територията на
общината – ще допринесе за развитието на спортния туризъм в община Хисаря.
Съгласно разпоредбите на ЗУТ се изисква и съгласието и одобрението на
общинския съвет, предвид което, 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 „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
№ 260
Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 15.12.2020 год.
Относно: точка „Четвърта“ - Докладна записка относно: Допълнение на
план-програма на Общинско горско стопанство гр. Хисаря за добив на
дървесина от гори, собственост на Община Хисаря през 2021 г. - докладва: инж.
Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Приема увеличение на Лесосечен фонд за 2021година на Общинско
горско стопанство гр. Хисаря за добив на дървесина от гори, собственост на
община Хисаря, с 1100м3 иглолистна дървесина в отдел 113“в“ землище село
Кръстевич.
МОТИВИ: За подобряване на растежа и увеличаване на
производителността на насажденията в отдел 113“в“ землище Кръстевич, както
и намаляване на риска за възникване на пожари в горите и подобряване на
защитните и специални функции на горите, отчитайки настъпилата
необходимост да бъде извършена отгледна сеч в отдел 113“в“ землище
Кръстевич с дървесина за ползване в размер на 1100м3, 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
№ 261
Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 15.12.2020 год.
Относно: точка „Пета“ - Докладна записка относно: Възлагане на
дейност – Маркиране на насаждения и дървета за сеч в горски територии
собственост на община Хисаря - докладва: инж. Пенка Ганева- кмет на община
Хисаря.
На основание чл. 21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.1, чл.10 ал.1, т.18 и
чл.12 ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за
ползването на дървесина и недървестни горски продукти за Лесфонд
2021година, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1.
Възлага на кмета на Община Хисаря да организира и проведе
открит конкурс за Маркиране на насаждение и дървета за сеч в горските
територии собственост на община Хисаря, включващо маркиране на отделите и
подотделите по видове сечи съгласно предвиденото в план – извлечението и
действащата нормативна уредба, включително проектиране противопожарни
просеки, временните пътища и/или технологични просеки необходими за
усвояването на дървесината от маркираните насаждения, както и изготвяне на
съпровождащи документи (карнет-описи, сортиментни листове, технологични
схеми др.), и количество, място за извършване на дейността „Наредба за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии
– държавна и общинска собственост“:
2.
Определя начална цена на Маркиране на насаждение и
дървета за сеч в горските територии собственост на община Хисаря, както

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

следва:
Вид сеч

Количество Ед.цена, Обща
куб.м.
лева на цена без
куб.м
ДДС
Възобновителна
2995
1,87
5600,65
Отгледна
8205
2,23
18297,15
Общо:
11200
МОТИВИ: За ползването на дървесина и недървесни горски продукти за
Лесосечен фонд 2021 год. е необходимо да се извърши маркиране на дървесина
в горски територии собствени на община Хисаря. Съгласно разпоредбите на
чл.12 ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии – държавна и общинска собственост,
дейностите по маркиране се възлагат чрез открит конкурс. Ето защо, с оглед
осъществяване на ползването на дървесина и недървесни горски продукти за
Лесосечния фонд, 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
№ 262
Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 15.12.2020 год.
Относно: точка „Шеста“ - Докладна записка относно: Отчет на
изпълнение на МАНДАТНА ПРОГРАМА за мандат 2019 – 2023 г. за периода
2019 – 2020 г. - докладва: инж. Пенка Ганева- кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21 ал. 1, т. 12 и т.23 във вр. с чл.21, ал.2 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Приема отчет за изпълнение на МАНДАТНА ПРОГРАМА за управление
на община Хисаря за мандат 2019 г. – 2023 г. за периода 2019 - 2020 г.
МОТИВИ: С оглед осъществяване на контрол върху кмета на общината по
изпълнението на мандатната програма, съгласно чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА,
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
№ 263
Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 15.12.2020 год.
Относно: точка „Седма“ - Докладна записка относно: Отчет за дейността
на ПК по образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм,
здравеопазване, младежка и социална политика - докладва: Ива Вълчева председател на ПК по образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм,
здравеопазване, младежка и социална политика.
На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Хисаря:
Р Е Ш И :
Приема отчета за дейността на ПК по образование, култура,
вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и социална
политика за периода ноември 2019 г.- ноември 2020 г.
МОТИВИ: С приемането на отчета за работата на ПК по образование,
култура, вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и
социална политика за периода ноември 2019 г.- ноември 2020 г. се извърши
проверка на дейността на комисията и съответствието на тази дейност с
разпоредбите Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Хисаря, неговите комисии, взаимодействието му с общинската администрация.
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 „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
№ 264
Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 15.12.2020 год.
Относно: точка „Осма“ - Докладна записка относно: Отчет за работата на
Постоянна комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт
на интереси – докладва:инж. Бойко Гавраилов - Председател на ПК по
икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси към
Общински съвет Хисаря.
На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Общински съвет Хисаря приема отчета за работата на Постоянна комисия
по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси към
Общински съвет Хисаря за периода декември 2019 г. – ноември 2020 г.
МОТИВИ: С приемането на отчета за работата на Постоянна комисия
по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси за
периода ноември 2019 г.- ноември 2020 г. се извърши проверка на дейността
на комисията и съответствието на тази дейност с разпоредбите Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Хисаря, неговите комисии,
взаимодействието му с общинската администрация. Общински съвет-Хисаря
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
№ 265
Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 15.12.2020 год.
Относно: точка „Девета“ - Докладна записка относно: Отчет за работата
на Постоянна комисия по устройство на територията, инфраструктура,
благоустрояване и околна среда - докладва: инж. Атанас Куковски Председател на
ПК по устройство на територията, инфраструктура,
благоустрояване и околна среда към Общински съвет Хисаря.
На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Общински съвет Хисаря приема отчета за работата на Постоянна комисия
по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда
към Общински съвет Хисаря за периода декември 2019 г. – ноември 2020 г.
МОТИВИ: С приемането на отчета за работата на Постоянна комисия по
устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда за
периода ноември 2019 г.- ноември 2020 г. се извърши проверка на дейността
на комисията и съответствието на тази дейност с разпоредбите Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Хисаря, неговите комисии,
взаимодействието му с общинската администрация. 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 „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
№ 266
Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 15.12.2020 год.
Относно: точка „Десета“ - Докладна записка относно: Отчет за дейността
на Административната комисия към Общински съвет Хисаря за 2020 г.докладва: Даниела Пирянкова - Председател на Административната комисия
към Общински съвет Хисаря
На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, Общинския съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Общински съвет Хисаря приема Отчет за дейността
Административната комисия към Общински съвет Хисаря за 2020 г.

на

МОТИВИ: С приемането на отчета за работата на Административната комисия
към общинския съвет за периода ноември 2019 г.- ноември 2020 г. се извърши
проверка на дейността на комисията и съответствието на тази дейност с
разпоредбите Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Хисаря, неговите комисии, взаимодействието му с общинската администрация.
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 „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 267
Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 15.12.2020 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 Приложения № 1,2,3,4,5 и
6.
2.
Приема актуализация по Разчета на сметките за СЕС за 2020 г.,
съгласно Приложения № 7,8.1,8.2,8.3, 9, 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3, 12.1 и
12.2
3.
Изменя годишната сметна стойност на обект в инвестиционната
програма с наименование: „Фитнес уреди за открито” на 31 000 лв.
4.
Включва в инвестиционната програма обект с наименование:
„Закупуване на хладилна витрина за нуждите на МКБППМН” със сметна
стойност 3 020 лв., източник на финансиране „Държавна субсидия за
делегирани от държавата дейност” § 31-11, дейност по ЕБК: 239 „Други
дейности по вътрешната сигурност” – държ. отг., § 52-03 „Придобиване на
друго оборудване, машини и съоръжения” и година на изпълнение 2020 г.
5.
Включва в инвестиционната програма обект с наименование:
„Закупуване на преносими компютри за нуждите на Детска педагогическа
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стая“, със сметна стойност 2 000 лв., източник на финансиране „Държавна
субсидия за делегирани от държавата дейност” § 31-11, дейност по ЕБК: 239
„Други дейности по вътрешната сигурност” – държ. отг., § 52-01 „Придобиване
на компютри и хардуер“ и година на изпълнение 2020 г.
6.
Изменя обект в инвестиционната програма с наименование „Дом за
стари хора с. Старосел - проектиране и изграждане на газово стопанство – ДБ“
сметна стойност 59 016 лв., източник на финансиране „Държавна субсидия за
делегирани от държавата дейност” § 31-11, дейност по ЕБК: 540 „Домове за
стари хора” – държ. отг., § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” и година на
изпълнение 2020 г.
7.
Изменя годишната сметна стойност на обект с наименование:
„Закупуване на съдове за битови отпадъци“ на 10 164 лв.
8.
Включва в инвестиционната програма обект с наименование:
„Изграждане на спортна площадка в ОУ "Христо Ботев" с. Паничери”, със
сметна стойност 2 660 лв., източник на финансиране „Трансфер от Предприятие
за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)” § 6401, дейност по ЕБК: 322 „Неспециализирани училища, без професионални
гимназии” – доф., § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и
съоръжения в размер на 1 780 лв. и § 52-01 „Придобиване на компютри и
хардуер“ в размер на 880 лв. и година на изпълнение 2020 г.
9.
Включва в инвестиционната програма обект с наименование:
„Закупуване на преносими компютри за нуждите на СУ „Христо Смирненски“
гр. Хисаря, със сметна стойност 11 838 лв., източник на финансиране
„Държавна субсидия за делегирани от държавата дейност” § 31-11, дейност по
ЕБК: 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – държ.
отг., § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ и година на изпълнение
2020 г.
10. Включва в инвестиционната програма обект с наименование:
„Закупуване на преносими компютри за нуждите на ОУ „Климент Охридски“
гр. Хисаря, със сметна стойност 3 502 лв., източник на финансиране „Държавна
субсидия за делегирани от държавата дейност” § 31-11, дейност по ЕБК: 322
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„Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – държ. отг., § 5201 „Придобиване на компютри и хардуер“ и година на изпълнение 2020 г.
11. Включва в инвестиционната програма обект с наименование:
„Закупуване на преносими компютри за нуждите на ОУ „Васил Левски“ гр.
Хисаря, със сметна стойност
2 668 лв., източник на финансиране
„Държавна субсидия за делегирани от държавата дейност” § 31-11, дейност по
ЕБК: 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – държ.
отг., § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ и година на изпълнение
2020 г.
12. Включва в инвестиционната програма обект с наименование:
„Закупуване на преносими компютри за нуждите на ОУ „Христо Ботев“ с.
Паничери, със сметна стойност
2 668 лв., източник на финансиране
„Държавна субсидия за делегирани от държавата дейност” § 31-11, дейност по
ЕБК: 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – държ.
отг., § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ и година на изпълнение
2020 г.
13.
Включва в инвестиционната програма обект с наименование:
„Закупуване на преносими компютри за нуждите на ОУ „Христо Ботев“ с.
Красново, със сметна стойност
2 668 лв., източник на финансиране
„Държавна субсидия за делегирани от държавата дейност” § 31-11, дейност по
ЕБК: 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – държ.
отг., § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ и година на изпълнение
2020 г.
14.
Включва в инвестиционната програма обект с наименование:
„Закупуване на климатик за нуждите на ОУ „Христо Ботев“ с. Красново, със
сметна стойност 2 450 лв., източник на финансиране „Преходен остатък
/собствени средства/“ дейност по ЕБК: 322 „Неспециализирани училища, без
професионални гимназии” – доф., § 52-03 „Придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения“ и година на изпълнение 2020 г.
15.
Включва в инвестиционната програма обект с наименование:
„Закупуване на телевизор“, със сметна стойност 1 365 лв., източник на
финансиране „Държавна субсидия за делегирани от държавата дейност“ § 3111, дейност по ЕБК: 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ – държ.
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отг., § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ и година на изпълнение
2020 г.
МОТИВИ: С оглед контрола върху осигуряването и финансирането на
публични блага и услуги, преразпределението и трансферирането на средства в
общинския бюджет налагащо да се извършат компенсирани промени, подробно
описани в докладната записка на кмета на общината, които промени са в частта
за делегираните от държавата дейности между утвърдените показатели за
разходите в рамките на една дейност и от една дейност в друга, при условие, че
не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и в частта
на местните дейности между утвърдените разходи в рамките на една бюджетна
дейност и от една дейност в друга без да се изменя общия размер и в
изпълнение на законовите разпоредби по изпълнението и неговото отчитане,
Общинския 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,
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 268
Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 15.12.2020 год.
Относно: точка „Дванадесета“ - Докладна записка относно: Отдаване под
наем на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за стопанската
2020/2021 г. - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.24 а, ал.7 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, с поименно гласуване
Общински съвет – Хисаря
Р Е Ш И :
1. Общински съвет Хисаря определя маломерни имоти от общинския
поземлен фонд, съгласно Приложение № 1, които да се отдадат под наем за
стопанската 2020/2021 г. без търг или конкурс, съгласно разпоредбите на чл. 24
а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
2. Имотите по Приложение № 1 с начин на трайно ползване – ливада, да
се предоставят под наем на собственици или ползватели на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ, съгласно чл. 24а, ал.6, т.4 и чл. 37 и от
ЗСПЗЗ, предвид начина им на трайно ползване.
3. Възлага на кмета на Община Хисаря да сключи договорите за наем за
стопанската 2020/ 2021 година за имотите по Приложение 1 от докладната при
цена - средно годишно рентно плащане в левове на декар за 2020/2021 г. по
землища в община Хисаря, съгласно доклад на комисия, назначена със заповед
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№ РД-07-4/08.01.2020 г на Директора на Областна дирекция “Земеделие” Пловдив.
МОТИВИ: Във връзка със задоволяване нуждите на земеделските
производители и животновъди, подали заявление, при определена наемна цена
в размер на средното годишно рентно плащане в левове на декар за стопанската
2020/2021 г., съгласно Доклад на комисия, назначена със Заповед № № РД-074/08.01.2020 г на Директора на Областна дирекция “Земеделие” - Пловдив,
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 „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
№ 269
Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 15.12.2020 год.
Относно: точка „Тринадесета“ - Докладна записка относно: Отпускане на
еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с
изявени дарби от
Община Хисаря - докладва: Ива Вълчева – Председател на ПК „Образование,
култура, вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и
социална политика“
На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23, вр. чл.21, ал.2 от ЗМСМА, с поименно
гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Дава съгласие да отпусне еднократно финансово стимулиране в размер
на една минимална работна заплата за страната на колективи, деца и младежи с
изявени дарби, въз основа на постигнати успехи, както следва:
1.
В. В. К. - II-ра награда от „Еврофолк – Жива вода“ гр. Хисаря; III-та
награда „Рождествени и новогодишни песни“ гр. Велико Търново; III-то място
от XIX–ти Национален конкурс за детска забавна песен на фолклорна основа
„Златен извор“ и др.
2.
З. С. Ч. – I –во място „Златна лира на Орфей“ ;
Еврофолк „Жива вода“ и др.

I-во място

3.
С. П. П. – I-во място – Вокален и танцов фестивал „Зимна магия“;
II-ро място от XIX–ти Национален конкурс за детска забавна песен на
фолклорна основа „Златен извор“ ; III-то място –V Международен фестивалконкурс за вокални изпълнители Банкя 2019 и др.
4.
И. В. Г. - Постигнат резултат от Международен конкурс в Индия,
област Изобразително изкуство. Финалист е от 3000 финалисти, които са
оценени от 40 000 финалисти от 97 държави.
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МОТИВИ: С оглед постигнатите от изброените деца успехи, взимайки предвид
и решението на Комисия по образование, култура, вероизповедания, спорт,
туризъм, здравеопазване, младежка и социална политика, отчитайки, че са
изпълнени изискванията на Наредбата за реда и начина за отпускане на
еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от
община Хисаря, общинският съвет намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
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/
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 270
Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 15.12.2020 год.
Относно: точка „Четиринадесета“ - Докладна записка относно:
Кандидатстване по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в
условията на пандемията от COVID-19“ - докладва: инж. Пенка Ганева – кмет
на Община Хисаря
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА , Общински съвет
Хисаря
Р Е Ш И :
Общински съвет Хисаря дава съгласие община Хисаря да кандидатства по
операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от
COVID-19“ Оперативна програма храни и / или основно материално
подпомагане 2014-2020 г. и реализира предоставянето на топъл обяд като
местна дейност за 150 потребители на територията на Община Хисаря.
МОТИВИ: Безспорна е обществената полза от цитираната операция „Топъл
обяд в условията на пандемията от COVID-19“. Целевата група са лица, които
без такава навременна помощ, биха попаднали в изключително тежко
положение. Това са лица без доходи или с ниски доходи под линията на
бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в
страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в повисок риск от заразяване, както и лица, поставени под карантина - без доходи
или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат
подкрепа. Ето защо, общинският съвет единодушно 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@hisary.bg, web: http://hisar.bg

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 271
Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 15.12.2020 год.
Относно: точка „Петнадесета“ - Докладна записка относно: Отпускане на
еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета на
община Хисаря - докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на Община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, 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
500 (петстотин) лв. на И. Й. Н., гр. Хисаря, ул. Юлий Гагарин №16, поради
настъпил тежък здравословен инцидент и проведена оперативна интервенция
на гръбначен стълб. Г-н Н. е представил фактура на стойност 6091,00лв. и
епикриза от УМБАЛ „Свети Георги“ гр. Пловдив.
2. Общински съвет Хисаря отпуска еднократна парична помощ в размер
на 300 (триста) лв. на П. В. Х., гр.Хисаря, ул. Райна Княгиня №4, поради
настъпил здравословен инцидент. Проведено е скъпоструващо оперативно
лечение. Г-жа Х. е представила епикриза и фактури на обща стойност 1418лв..
3.Общински съвет Хисаря отпуска еднократна парична помощ в размер
300 (триста) лв. на С. П. С., с. Старосел, ул. Републиканска №4, поради
настъпило тежко заболяване, свързано с провеждане на продължително и
скъпоструващо лечение.
МОТИВИ: Във връзка с положителното становище на комисията,
назначена от Кмета на общината със Заповед РД-05-823/17.12.2019 година след
разглеждане на подадените от лицата молби и документи за отпускане на
помощи и предвид това, че същите отговарят на условията на Наредбата за
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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, Общинския 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
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 272
Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 15.12.2020 год.
Относно: точка „Шестнадесета“ - Докладна записка относно: Даване
принципно съгласие за процедиране по реда на чл. 78а от ППЗСПЗЗ промяна
начина на трайно ползване на общински ПИ с идентификатор 77270.65.912,
област Пловдив, община Хисаря, град Хисаря от „дере“ в „изоставена орна
земя“ - докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на Община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, във
връзка с чл. 78а от ППЗСПЗЗ, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Общински съвет Хисаря дава принципно съгласие за извършване
промяна начина на трайно ползване по реда на чл. 78а от ППЗСПЗЗ на
общински поземлен имот с идентификатор 77270.65.912, област Пловдив,
община Хисаря, град Хисаря, нтп – дере, площ 1778 кв. вид собственост общинска публична, вид територия - земеделска, категория 10, стар номер
065912, по КККР одобрени със заповед № РД-18-783/01.11.2019 година на
Изпълнителен Директор на АГКК от „дере” в „изоставена орна земя”.
2. Възлага на Кмета на Община Хисаря да предприеме необходимите
действия за изпълнение на процедурата по чл. 78а от ППЗСПЗЗ за промяна
начина на трайно ползване на имота по точка 1.
МОТИВИ: След като се запозна с констативния протокол на нарочно
съставената комисия от служители в общинска администрация, с който се
установява, че поземлен имот 77270.65.912 няма функцията на дере и не
обслужва други имоти – в него не преминава, не се задържа, не се оттича вода в
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други имоти, мястото е сухо и има характер на изоставена орна земя, отчитайки
интереса към поземления имот и съобразно предстоящото производство по чл.
78а от ППЗСПЗЗ, общински 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/
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 273
Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 15.12.2020 год.
Относно: точка „Седемнадесета“ - Докладна записка относно: Програма за
развитие на читалищната дейност на територията на община Хисаря през 2021
год.- докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на Община Хисаря.
На основание чл. 21 ал. 1 т.12 и т. 23, вр. чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински
съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1.
Общински съвет град Хисаря приема Програма за развитие на
читалищната дейност на територията на община Хисаря през 2021 год.
МОТИВИ: Съгласно чл. 26а, от ал.1 до ал. 4 от Закона за народните
читалища председателите на народните читалища изготвят и внасят
предложения за дейността си пред Кмета на общината. Общинската
администрация от своя страна внася предложението, като ежегодна Програма за
развитие на читалищната дейност пред Общински съвет – Хисаря, който следва
да вземе съответното решение. Депозираната с докладната програма за
развитие е ориентирана към развитието и обогатяването на културния живот в
общината и задоволяването на потребностите на гражданите. Читалищата са
определени като важни центрове за съхраняване и развитие на любителското
творчество и инициатива и културно-просветителски звена. Някои от основните
задачи на читалищата са да опазва културно-историческото наследство и
националните традиции; да спомага изграждането на ценностна система у
децата и младежите; да разработва и реализира инициативи /проекти за местно
развитие и финансиране на читалищната дейност; да работи за осигуряване на
по-добра, по-съвременна и по-висококачествена образователна, културна,
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социална и информационна среда на населението. Воден от 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
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 274
Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 15.12.2020 год.
Относно: точка „Осемнадесета“ - Докладна записка относно: Годишен план
за работата на Общински съвет Хисаря през 2021 г. докладва: инж. Найден
Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във вр. чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и във
връзка с чл. 4 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация,
Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Приема годишния план за работата на Общински съвет - Хисаря през 2021 г.
с направеното предложение:
Да се добави т. 5 в м. Март - Информация за състоянието на
материалната база на читалищата на територията на община Хисаря и
Информация за състоянието на библиотечния фонд към библиотеките, където
има.
МОТИВИ: Предвид публичното начало и информираността на местната
общност относно въпросите, които ще бъдат разгледани и решенията, които ще
се гласуват по тях, Общинският съвет намира настоящото решение 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/

