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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 82
Взето с Протокол № 8 на извънредното заседание на Общински съвет
гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 11.03. 2020 год.
Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно: Наредба за
изменение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Хисаря - докладва инж.
Найден Павлов– председател на Общински съвет Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 9 от
ЗМДТ, чл. 76 и чл. 79 от АПК и представените към проекта мотиви, с
поименно гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Приема Наредба за изменение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Хисаря, приета с Решение № 574, Протокол № 74 от 20.01.2011 год. от
заседание на ОбС Хисаря, изменена и допълнена с Решение № 18, Протокол №
3 от 13.12.2011 год. от ОбС, изменена и допълнена с Решение № 59, Протокол
№ 9 от 21.02.2012 г., изменена и допълнена с Решение № 176, Протокол № 22
от 11.09.2012 г., изменена и допълнена с Решение № 241, Протокол 27 от
18.12.2012 год., изменена и допълнена с Решение № 462, Протокол 53 от
21.01.2014 год., изменена и допълнена с Решение № 565, Протокол 62 от
22.07.2014 год., изменена и допълнена с Решение № 625, Протокол 70 от
16.12.2014 год., изменена и допълнена с Решение № 718 и 719, Протокол 80 от
19.05.2015г., изменена и допълнена с Решение № 23, Протокол 6 от
22.12.2015г., изменена и допълнена с Решение № 58, Протокол 7 от
19.01.2016г., изменена и допълнена с Решение № 88, Протокол 11 от
22.03.2016г., изменена и допълнена с Решение № 460, Протокол 54 от
20.02.2018 г., изменена и допълнена с Решение № 478, Протокол 55 от

06.03.2018 г. ., изменена и допълнена с Решение № 626, Протокол № 67 от
15.10.2018 г., изменена и допълнена с Решение № 668, Протокол № 71 от
18.12.2018 г. от Общински съвет гр. Хисаря, изменена и допълнена с Решение
№ 22, Протокол № 4 от 23.12.2019 г. от Общински съвет гр. Хисаря, както
следва:
§1. В Приложение № 2, Раздел III „Цени за други услуги“ т. 4 се
отменя.
МОТИВИ: С приетата Наредба за изменение на НАРЕДБА за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Хисаря се отстраняват противоречията с акт от повисока степен – чл. 20 и чл. 35, ал.3 от Закон за достъп до обществена
информация /ЗДОИ/ и Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. /обн., ДВ, бр.98 от
13.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г./, издадена от министъра на финансите, за
определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена
информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на
носителя.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСТУЖВАНЕ НА ОбС: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 83
Взето с Протокол № 8 на извънредното заседание на Общински съвет
гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 11.03. 2020 год.
Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно: Наредба за
изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци
на територията на община Хисаря - докладва инж. Найден Павлов– председател
на Общински съвет Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2 от
ЗМДТ, чл. 76 и чл. 79 АПК и представените към проекта мотиви, с
поименно гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне
размера на местните данъци на територията на община Хисаря приета с
Решение № 573, взето с Протокол № 74 от 20.01.2011 г. на Общински съвет
Хисаря, изменена и допълнена с Решение № 17, взето с Протокол № 3 от
13.12.2011 год., изменена и допълнена с Решение № 434, взето с Протокол № 51
от 17.12.2013 год., изменена и допълнена с Решение № 629, взето с Протокол №
71 от 23.12.2014 год., изменена и допълнена с Решение № 175, взето с Протокол
№ 20 от 13.09.2016 г., изменена и допълнена с Решение № 688, взето с
Протокол № 72 от 28.12.2018 г., изменена и допълнена с Решение № 689, взето
с Протокол № 72 от 28.12.2018 г., изменена и допълнена с Решение № 709,
взето с Протокол № 75 от 29.01.2019 г., изменена и допълнена с Решение № 21,
взето с Протокол № 4 от 23.12.2019 г. от Общински съвет Хисаря, както следва:
В Глава втора „Местни данъци”, Раздел I „Данък върху недвижимите имоти”, в
чл.11 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „от 1 март“ се заличават.
2. В ал.2 думите „от 1 март“ се заличават.
В Глава втора „Местни данъци”, Раздел IV „Данък върху превозните средства”,
чл.46, в ал.1 се правят следните изменения:
1. думите „от 01 март“ се заличават;
2. думите „от 1 март“ се заличават.
В Глава втора „Местни данъци”, Раздел V „Патентен данък”, в чл.52, ал.1, т.4
думите „от посочените в т.10, 12 и 13 на приложение № 4 към Глава втора,
раздел VI от Закона за местните данъци и такси” се заменят с „от посочените в
т.10 на приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните
данъци и такси”.
В Глава втора „Местни данъци”, Раздел VI „Туристически данък”, в чл.58 се
правят следните изменения:
1. Алинея 4 се отменя;
2. Алинея 5 се отменя.
В Глава втора „Местни данъци”, Раздел VII „Данък върху таксиметров превоз
на пътници”, в чл.66, ал.2 се изменя така:
„(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз
на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се
възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:
НВДТПП = ПДТПП x ОМ, където
БМ
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на
пътници за текущата година;
ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за
който е издадено разрешението;
БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е
платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници;
ОМ - оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за
извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на
прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на
пътници.
МОТИВИ: С приетата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определяне размера на местните данъци на територията на община Хисаря се
отстраняват противоречия на текстове от досегашната Наредба със Закона за

местните данъци и такси, с което ще се отговори на материално-правните
разпоредби на чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 8 от ЗНА, както и синхронизиране на
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община
Хисаря с действащото законодателство.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСТУЖВАНЕ НА ОбС: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 84
Взето с Протокол № 8 на извънредното заседание на Общински съвет
гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 11.03. 2020 год.
Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно: Избор на
представител в състава на определения от Кмета на община Хисаря Общински
съвет по сигурност - докладва инж. Найден Павлов – председател на Общински
съвет Хисаря.
На основание на основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2, чл.44 ал.2 Закона
за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 44,
ал. 3 и ал. 5 Закон за отбраната и въоръжените сили /ЗОВС/, Общински
съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Определя за свой представител като член в определения от Кмета на
община Хисаря Общински съвет по сигурност Найден Павлов.
МОТИВИ: Във връзка с чл. 44, ал. 2 Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 44, ал. 3 и ал. 5 Закон за отбраната и
въоръжените сили /ЗОВС/, Общински съвет Хисаря намира решението за
целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 16
Присъствали – 16
- „против“ –няма
Гласували – 16
- „въздържали се“ – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСТУЖВАНЕ НА ОбС: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 85
Взето с Протокол № 8 на извънредното заседание на Общински съвет
гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 11.03. 2020 год.
Относно: точка „Четвърта“ - Докладна записка относно: Избор на
представител в състава на определения от Кмета на община Хисаря Общински
съвет за намаляване на риска от бедствия - докладва инж. Найден Павлов –
председател на Общински съвет Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 44, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 65а,
ал. 1 и ал. 7 от Закон за защита при бедствия /ЗЗБ/ и в изпълнение на чл.
65б ЗЗБ, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Определя за свой представител като член в определения от Кмета на
община Хисаря Общински съвет за намаляване на риска от бедствия Найден
Павлов.
МОТИВИ: Във връзка с чл. 44, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 65а, ал. 1 и ал. 7 от
Закон за защита при бедствия /ЗЗБ/ и в изпълнение на чл. 65б ЗЗБ, Общински
съвет Хисаря намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 16
Присъствали – 16
- „против“ –няма
Гласували – 16
- „въздържали се“ – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСТУЖВАНЕ НА ОбС: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 86
Взето с Протокол № 8 на извънредното заседание на Общински съвет
гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 11.03. 2020 год.
Относно: точка „Пета“ -Докладна записка относно: Избор на
представител в състава на определения от кмета на община Хисаря Общински
щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия на територията
на Община Хисаря и за взаимодействие с Областния и Националния щаб докладва инж. Найден Павлов – председател на Общински съвет Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и в
изпълнение на чл. 65, ал. 1, т. 7 от Закон за защита при бедствия /ЗЗБ/,
Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Определя за свой представител като член на определения от Кмета на
община Хисаря Общински щаб за изпълнение на общинския план за защита при
бедствия на територията на Община Хисаря и за взаимодействие с Областния и
Националния щаб Найден Павлов.
МОТИВИ: На основание чл. 44 ал. 2 ЗМСМА и в изпълнение на чл. 65
ал. 1, т. 7 от Закон за защита при бедствия /ЗЗБ/, кметът на община Хисаря е
издал Заповед РД-05-105 от 12.02.2020 год., с която създава Общински щаб за
изпълнение на общинския план за защита при бедствия на територията на
Община Хисаря и за взаимодействие с Областния и Националния щаб. Със
същата заповед е определен и поименния състав на щаба.С цел попълване на
поименния състав на определения от кмета на община Хисаря Общински щаб
за изпълнение на общинския план за защита при бедствия на територията на

Община Хисаря и за взаимодействие с Областния и Националния щаб,
Общински съвет Хисаря с настоящото решение определя свой представител за
член в Общинския щаб. Общински съвет Хисаря намира решението за
целесъобразно.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСТУЖВАНЕ НА ОбС: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 87
Взето с Протокол № 8 на извънредното заседание на Общински съвет
гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 11.03. 2020 год.
Относно: точка „Шеста“ - Докладна записка относно: Тригодишна
бюджетна прогноза за периода 2021 - 2023 г. на постъпленията от местни
приходи и на разходите за местни дейности - докладва Милена Балямска – за
кмет със Заповед № РД-05-184/02.03.2020 г. на Кмета на Общината.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 83 от Закона за публичните финанси и чл. 27 ал. 2, ал.3 от
Наредба на ОбС за условията и реда за съставяне на тригодишна
бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хисаря приета с Решение
№ 461/21.01.2014 г., изм. и доп. с Решение № 198/18.10.2016 г. на ОбС, във
връзка с разпоредбите на РМС № 64 от 31 Януари 2020 г. за бюджетната
процедура за 2021 г. и писмо БЮ-1 от 10 Февруари 2020 г. на
Министерство на финансите, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Одобрява бюджетна прогноза за периода 2021 -2023 г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на
община Хисаря, съгласно Приложение № 8 към БЮ-1 от 10 Февруари 2020 г. на
Министерство на финансите.
2. Одобрява Прогнозата на показателите за поети ангажименти и за
задължения за разходи за 2020 г. и 2021 г. на Община Хисаря, съгласно
Приложение № 1а към БЮ-1 от 10 Февруари 2020 г. на Министерство на
финансите.

3. Одобрява Прогноза за общинския дълг и разходите за лихви по него за
периода 2021 – 2023 г. на Община Хисаря, съгласно Приложение № 6г към БЮ1 от 10 Февруари 2020 г. на Министерство на финансите.
МОТИВИ: Във връзка с основните принципни насоки на МФ по
приемане на бюджетната процедура за 2021 година и приетото от Министерски
съвет Решение № 64 от 31.01.2020 г. година, Общинският съвет намира
решението за целесъобразно.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСТУЖВАНЕ НА ОбС: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 88
Взето с Протокол № 8 на извънредното заседание на Общински съвет
гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 11.03. 2020 год.

Относно: точка „Седма“ - Докладна записка относно: Актуализирано
разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и второстепенните
разпоредители към 31.12.2019 г. - докладва Милена Балямска – за кмет със
Заповед № РД-05-184/02.03.2020 г. на Кмета на Общината.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 124, ал. 2, чл. 125, ал. 4 от ЗПФ и чл. 41, ал. 2 и чл. 42 ал. 4 от
Наредбата на ОбС за условията и реда за съставяне на тригодишна
бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хисаря приета с Решение
№ 461/21.01.2014 г., изм. и доп. с Решение № 198/18.10.2016 г. на ОбС , с
поименно гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Приема актуализираните промени по бюджета на Община Хисаря и
второстепенните разпоредители към 31.12.2019 г., съгласно Приложение № 1
(колони 1, 2, 3 и 4).
МОТИВИ: Във връзка с направените предложения за извършване на
промяна по бюджета на второстепенните разпоредители на делегиран бюджет

от техните директори през
2019 г., Общинския съвет-Хисаря намира
настоящото решение за целeсъобразно.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСТУЖВАНЕ НА ОбС: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 89
Взето с Протокол № 8 на извънредното заседание на Общински съвет
гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 11.03. 2020 год.
Относно: точка „Осма“ - Докладна записка относно: Издаване на запис
на заповед от Община Хисаря в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция, обезпечаващ авансово плащане за изпълнение на дейности по мярка
19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите
местно развитие“ от Сдружение „МИГ Хисаря“ - Милена Балямска – за кмет
със Заповед № РД-05-184/02.03.2020 г. на Кмета на Общината.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 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 подмярка 19.4
„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите
местно развитие“ и Споразумение за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № РД 50-36/20.04.2018 г., сключено между
Управляващия орган на Програмата 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 2014 – 2020 г.“ и Управляващия орган на Оперативна
програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. от една страна и Сдружение „МИГ
Хисаря“ от друга, за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите
местно развитие, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Упълномощава Кмета на община Хисаря да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” в размер на 123234,47 лева (сто двадесет и три хиляди двеста
тридесет и четири лева и четиридесет и седем стотинки) за обезпечаване на

100% от заявения размер на авансово плащане, съгласно Споразумение за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-36 от 20.04.2018 г. за
изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие по
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от
общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020
г, сключено между сключено между Управляващия орган на Програмата 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 2014 – 2020 г.“ и Управляващия орган на Оперативна
програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. от една страна и Сдружение „МИГ
Хисаря“ от друга.
2. Възлага на Кмета на Община Хисаря да подготви необходимите
документи свързани с получаване на авансовото плащане по Споразумение за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-36 от 20.04.2018 г.,
сключено между сключено между Управляващия орган на Програмата 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 2014 – 2020 г.“ и Управляващия орган на Оперативна
програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. от една страна и Сдружение „МИГ
Хисаря“ от друга и да ги представи пред ДФ „Земеделие”
МОТИВИ: Във връзка с необходимостта от финансов ресурс за „Текущи
разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно
развитие“ за ефективното ѝ изпълнение, повишаване на информираността на
населението относно подхода ВОМР и сключеното споразумение за изпълнение
на Стратегията, Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 16
Присъствали – 16
- „против“ –няма
Гласували – 16
- „въздържали се“ – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСТУЖВАНЕ НА ОбС: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 90
Взето с Протокол № 8 на извънредното заседание на Общински съвет
гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 11.03. 2020 год.
Относно: точка „Девета“ - Докладна записка относно: Предложение за
вземане на Решение от Общински съвет – Хисаря за освобождаване от
длъжност по молба на назначения за управител на „Медицински център I Хисар“ ЕООД проф. д-р. П. Х. П. и за назначаване за временно изпълняващ
длъжността управител на „Медицински център I - Хисар“ ЕООД – Н. Н. С. докладва Милена Балямска – зам. кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147 от ТЗ, чл. 62, ал. 1, ал. 4, ал. 7 и ал. 8, чл. 64, ал.
1, т. 6 от ЗЛЗ и във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 5 от Наредба за реда за
учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост
на Община Хисаря върху общинската част от капитала на търговските
дружества, приета с Решение №40, взето с Протокол № 7/24.01.2012 г. изм.
и допълн. с Решение № 545, Протокол № 61/19.06.2018 г., с поименно
гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Освобождава проф. д-р. П. Х. П., дмн, от длъжността управител на
„Медицински център 1-Хисар“ ЕООД.
2. Избира Н. Н. С., магистър по икономика и магистър по здравен
мениджмънт да бъде назначена за временно изпълняваща длъжността
„управител“ на „Медицински център 1-Хисар“ ЕООД за срок до провеждане на
конкурс. Общински съвет Хисаря определя възнаграждение за временно
изпълняващия длъжността Управител на „Медицински център 1-

Хисар“ ЕООД – Н. Н. С., магистър по икономика, магистър по здравен
мениджмънт, в размер на 200% (двеста процента) от отчетната средна месечна
брутна работна заплата в лечебното заведение.
3. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението за срок до
провеждане на конкурс.
4. Общински съвет Хисаря оправомощава Кмета на Община Хисаря, в
срок до следващото редовно заседание, насрочено за 24.03.2020 год., да внесе
проект за решение за провеждане на конкурс за възлагане управлението на
„Медицински център 1-Хисар“ ЕООД.
5. Общински съвет Хисаря оправомощава Кмета на Община Хисаря да
извърши всички необходими дейности по изпълнение на Решението.
МОТИВИ: Във връзка с постъпило Заявление с вх. № 97/02.03.2020 г. от
проф. д-р. П. Х. П., дмн, на 02.03.2020 г. с молба за освобождаването му като
управител на „Медицински център I - Хисар“ ЕООД по взаимно съгласие, без
предизвестие и постъпила Молба с вх. № 98/02.03.2020 г. от Н. Н. С., магистър
по икономика и магистър по здравен мениджмънт, с искане за назначаването й
за временно изпълняващ длъжността управител на „Медицински център I Хисар“ ЕООД до провеждането на конкурс, Общински съвет Хисаря намира
решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСТУЖВАНЕ НА ОбС: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 91
Взето с Протокол № 8 на извънредното заседание на Общински съвет
гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 11.03. 2020 год.
Относно: точка „Десета“ - Докладна записка относно: Кандидатстване с
проектно предложение пред Финансов механизъм на Европейското
икономическо пространство 2014-2021 г. - докладва Милена Балямска – за кмет
със Заповед № РД-05-184/02.03.2020 г. на Кмета на Общината.
На основание чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 и чл. 59 от ЗМСМА, с
поименно гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие за общинско сътрудничество с партньор/и по проект по
процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура –
системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма
BGENERGY-2.001 „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна
сигурност“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2014-2021 г.;
2. Дава съгласие Кметът на община Хисаря да предприеме необходимите
действия по сключване на споразумение с партньор от страна-донор за
кандидатстване с проект по процедура „Рехабилитация и модернизация на
общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на
общините“ по Програма BGENERGY-2.001 „Възобновяема енергия, енергийна
ефективност, енергийна сигурност“, финансирана по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на Решение № 69/18.02.2020 г. на
Общински съвет Хисаря за кандидатстване с проектно предложение пред
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
по програма BGENERGY-2.001 „Възобновяема енергия, енергийна

ефективност, енергийна сигурност“, Процедура: „Рехабилитация и
модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено
осветление на общините“. Съгласно насоките за кандидатстване, е допустимо
Община Хисаря да кандидатства, за изпълнението на проектното предложение
в партньорство. Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСТУЖВАНЕ НА ОбС: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 92
Взето с Протокол № 8 на извънредното заседание на Общински съвет
гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 11.03. 2020 год.
Относно: точка „Единадесета“ - Докладна записка относно:
Регламентиране управлението, стопанисването, ползването на активи общинска
собственост и трудовите правоотношения в ОП ЧОСР Хисаря - докладва
Милена Балямска – за кмет със Заповед № РД-05-184/02.03.2020 г. на Кмета на
Общината.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 12, ал. 1, ал. 2 от ЗОС и чл. 123, ал. 1 ,т. 5 от КТ, с
поименно гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Възлага на кмета на Община Хисаря и директора на ОП ЧОСР да
уредят трудово-правните отношения с работниците и служителите заети в
дейностите включени в структурата на новосъздаденото ОП ЧОСР по реда на
чл. 123, ал.1 ,т.5 от КТ. Персонала зает в дейностите които са допълнително
включени в обхвата на ОП да се уредят по общия ред предвиден в КТ от
01.04.2020г..
2. Предоставя на ОП ЧОСР за безвъзмездно ползване,стопанисване и
управление недвижимо и движимо имущество – дълготрайни материални
активи съгласно опис - приложение към настоящата докладна записка, които
да бъдат включени в първоначалния баланс на предприятието.
3. Предоставя на ЧОСР за безвъзмездно ползване и стопанисване ДМА
необходими за осъществяване на дейностите включени в обхвата на дейността
на предприятието с решение № 30, протокол № 4 / 23.12.2019г.т.1 и решение №
65, взето с протокол № 7 / 18.02.2020г. на Общински съвет, без да се включват в
баланса на предприятието.

4. Предоставянето на имуществото да се извърши с приемо предавателни
протоколи от комисия, съответно за ДМА и Краткотрайни активи, като същите
следва да се заверят от кмета на общината.
МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на Решение № 30, т. 1 взето с
Протокол № 4/23.12.2019 г. на Общински съвет Хисаря за преобразуване
структура към Общинска администрация в Общинско предприятие „Чистота,
озеленяване, строителство и ремонт” /ОПЧОСР/ и решение № 65, взето с
протокол № 7 / 18.02.2020г. на Общински съвет Хисаря с което е направено
изменение в обхвата дейността на предприятието в това число дейности: 604
Осветление на улици и площади, 606 Изграждане, ремонт и подръжка на
уличната мрежа, 714 Спортни бази за спорт за всички, 719 Други дейности по
спорта и физическата култура и др. Имотите върху които и чрез които се
осъществяват тези дейности са публична общинска собственост
инфраструкторни обекти и са обекти от първостепенно значение съгласно §1, т.
6 от ПЗР на ЗОС, а също така и по отношение на човешките ресурси за
уреждане на трудово-правните взаимоотношения с персонала, Общински съвет
Хисаря намира решението за целесъобразно.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСТУЖВАНЕ НА ОбС: /п/ Валя Тинтикова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

