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!
Р Е Ш Е НИЕ
№ 93
Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04.2020 год.
Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно: Попълване на
състава на ПК по образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм,
здравеопазване, младежка и социална политика - докладва инж. Найден
Павлов– председател на Общински съвет Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2, вр. чл.27, ал.4 от ЗМСМА и в
изпълнение на чл.48 ал.1 от ЗМСМА Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Освобождава г-жа Д. В. като член на ПК по образование, култура,
вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и социална
политика.
2. Избира г-н Рангел Спасов за член на ПК по образование, култура,
вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и социална
политика.
МОТИВИ: Общинския съвет намира решението за целесъобразно във
връзка с нормалната работа на Общинския съвет и в изпълнение на чл.48 ал.1
от ЗМСМА.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 16
Присъствали – 16
- „против“ –няма
Гласували – 16
- „въздържали се“ – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ,
ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКО
ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ ТАНЯ АКСИМОВА
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
№ 94
Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04.2020 год.
Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно: Приемане на отчет
за дейността по развитието на социалните услуги в община Хисаря през 2019 г.
и Годишния план за развитие на социалните услуги в община Хисаря през 2021
г. - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл.20, чл.21, ал.1, т.12, т.23 и ал. 2 ЗМСМА и във връзка с
чл.36б, ал. 4 от ППЗСП, Общинския съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Общински съвет гр. Хисаря приема отчета за дейността по развитието
на социалните услуги в община Хисаря през 2019г.
2. Общински съвет гр. Хисаря приема Годишния план за развитие на
социалните услуги в община Хисаря през 2021г.
МОТИВИ: С приемането на отчета за изпълнение на дейностите в
областта на социалната политика от община Хисаря за 2019 год. се извърши
проверка по изпълнението на социалните ангажименти от страна на община
Хисаря в работата на Дом за стари хора в с. Старосел, Дневния център за стари
хора в с. Старосел и гр. Хисаря, Центъра за обществена подкрепа в гр. Хисаря,
както и различните социални услуги предоставени от общината през 2019 год.
Приемането на плана има за цел да определи броя, вида и капацитета на
социалните услуги, които функционират на територията на община Хисаря,
броя, вида и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат
открити, закрити и/или преструктурирани на територията на общината,

източниците на тяхното финансиране и ресурсно обезпечаване, поради което
Общинския съвет намира настоящото решение за целесъобразно.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
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
№ 95
Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04.2020 год.
Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно: Състояние на
микроязовирите общинска собственост по отношение на тяхната безопасност
при обилни валежи - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА Общинския съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Общински съвет Хисаря приема информацията за състоянието на
микроязовирите общинска собственост по отношение на тяхната безопасност
при обилни валежи.
МОТИВИ: С приемането на информацията за състоянието на
микроязовирите общинска собственост се извършва проверка относно тяхното
състояние и предотвратяването на бедствия и аварии при експлоатацията им.
Общински 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
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
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
№ 96
Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04.2020 год.
Относно: точка „Четвърта“ - Докладна записка относно: Сключване на
договор за наем с „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 130460283 по реда на
Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура /
ЗЕСМФИ/ - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 19, ал. 1 и чл. 30, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за електронните съобщителни
мрежи и физическа инфраструктура, с поименно гласуване, Общински съвет
Хисаря
Р Е Ш И :
1. Общински съвет Хисаря, на основание чл. 30, ал. 1 т. 1, във връзка с чл.
19, ал. 1 от ЗЕСМФИ дава съгласие да се сключи с „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“
ЕАД, ЕИК 130460283, договор за наем за срок от 10 години за част от
недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща 450.00
кв.м., разположени в поземлен имот с идентификатор 39579.187.21 по КККР на
с. Красново, местност: „Могилките“, община Хисаря, област Пловдив, целият
имот с площ от 110487.00 кв. м., трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, номер по предходен план
187021, актуван с АПОС № 236/28.04.2014г., вписан в Службата по вписвания
гр. Пловдив с вх. рег. № 14875 /06.06.2014 г. акт № 189, том 41.
2. Приема и утвърждава месечна наемна цена за частта от имота по т. 1 в
размер на 744.00 /седемстотин четиридесет и четири / лева с включен ДДС,
определена с доклад на независим лицензиран оценител „РАЙЧЕВА – ВЕДИ
КОНСУЛТ“ ЕООД сертификат № 100102282/27.12.2016г. издаден от Камара на
независимите оценители в България.
3. Одобрява проекта на договор към докладната и упълномощава Кмета
на Община Хисаря да го подпише.

МОТИВИ: С оглед предоставените правомощия на Общински съвет
Хисаря, изразеното желание от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 130460283
да подобри качеството на предлаганите мобилни телекомуникационни услуги
на територията на община Хисаря, както и установената в чл.30 ЗЕСМФИ
възможност операторите на електронни и съобщителни мрежи да разполагат
мрежите си и свързаната с изграждането им физическа инфраструктура в имоти
публична общинска собственост с договор за наем до десет години без
провеждането на търг или 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
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
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
№ 97
Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04.2020 год.
Относно: точка „Пета“ - Докладна записка относно: Заявление вх. № 9400-Г-61/28.02.2020г. от Г. Ч. за наемане на общинска баня в Красновски бани докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с поименно
гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Не приема предложението на Г. Ч. направено с нейно заявление вх. № 9400-Г-61/28.02.2020 г. за наемане на общинската баня в Красновски бани.
МОТИВИ: Общински съвет Хисаря взе настоящото решение,
възприемайки становището, че както за адекватното и правилно управление на
общинския имот, така и за неговото запазване и облагородяване, следва да бъде
отдаден целия комплекс под наем, а не само една сграда.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 16
Присъствали – 16
- „против“ –няма
Гласували – 16
- „въздържали се“ – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
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
№ 98
Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04.2020 год.
Относно: точка „Шеста“ - Докладна записка относно: Одобряване на
ПУП - Парцеларен план за трасе на уличен водопровод за обект в УПИ III141073, за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности, м.
„Пловдивски път-03”, землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря,
Област Пловдив, преминаващ през общински имот - местен път с № 001366
местност „Пловдивски път-03”, землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община
Хисаря, Област Пловдив, съобщен в държавен вестник без възражения докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 11, чл. 27 ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА, и чл.
129, ал. 1 от ЗУТ, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Одобрява ПУП - Парцеларен план за трасе на уличен водопровод за обект
в УПИ III-141073, за жилищно строителство и обществено обслужващи
дейности, м. „Пловдивски път-03”, землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270,
Община Хисаря, Област Пловдив, преминаващ през общински имот - местен
път с № 001366 местност „Пловдивски път-03”, землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ
77270, Община Хисаря, Област Пловдив по линии и надписи в зелен цвят за
водопровода и пунктири и щрихи в сив цвят за сервитута в приложения проект.
МОТИВИ: В общинската администрация е депозирано заявление вх. №
94-00-И-12/08.01.2020 г. от И. В. Г. за процедиране и одобряване на проект за

ПУП - Парцеларен план за трасе на уличен водопровод за обект в УПИ III141073, за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности,
местност „Пловдивски път-03”, землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община
Хисаря, Област Пловдив.
ПУП-Парцеларен план е съобщен в Държавен вестник бр. 6/21.01.2020 г.,
стр. 121 като в срока на обявяване от 21.01.2020 г. до 21.02.2020 г. няма
постъпи възражения.
С оглед инвеститорските намерения, Общински 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
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
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!
Р Е Ш Е НИЕ
№ 99
Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04.2020 год.
Относно: точка „Седма“ - Докладна записка относно: Заявление вх. № 9400-К-26/11.02.2020 г., допълнена със заявление вх. № 94-00-К-207(2)/17.02.2020 г. от К. У. за разрешаване на поставяне на паметна плоча на Г. Д.
У. - ветеран от Втората световна война - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на
община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 8 от ЗУТ,
Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Разрешава поставянето на мемориална плоча на Г. Д. У. - ветеран от
Втората световна война на плътна ограда на УПИ VIII-1078, кв. 85 по плана на
с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив.
МОТИВИ: Отчитайки заслугите на Г. Д. У. - ветеран от Втората световна
война, Общински съвет-Хисаря намира настоящото решение за целeсъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 16
Присъствали – 16
- „против“ –няма
Гласували – 16
- „въздържали се“ – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
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
№ 100
Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04.2020 год.

Относно: точка „Осма“ - Докладна записка относно: Заявление вх. № 2600-43/13.01.2020 г. от „АГ – ИНВЕСТ” с управител Г. П. П. за разрешение на
КПИИ (комплексен проект за инвестиционна инициатива) – за план-схема и
ТИП за улична канализация за захранване на УПИ III-1182, кв. 36, по плана на
гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив - докладва: инж. Пенка Ганева кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 11, чл. 27 ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.
124а, ал. 1 от ЗУТ, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1.
Дава съгласие за преминаване на улична канализация по улица с о.т. 184б
-184а-185 за захранване на УПИ III-1182, кв. 36, по плана на гр. Хисаря,
Община Хисаря, Област Пловдив.
2.
Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, проучване и проектиране
на План-схема на улична канализация по улица с о.т. 184б -184а-185 по плана
на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив.
МОТИВИ: Със заявление вх. № 26-00-43/13.01.2020 г. от „АГ – ИНВЕСТ”
с управител Г. П. П. е постъпило искане за разрешение на КПИИ (комплексен
проект за инвестиционна инициатива) – схема и ТИП за улична канализация за
захранване на УПИ III- 1182, кв. 36, по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря,

Област Пловдив. В схемата – предложение за изработване на КПИИ
(комплексен проект за инвестиционна инициатива) е предвидено изработване
на специализирана план-схема за улична канализация по улица с о.т. 184б 184а-185 за захранване на УПИ III-1182, кв. 36, по плана на гр. Хисаря, Община
Хисаря, Област Пловдив. Преписката е разгледана от ЕСУТ при Община
Хисаря и е съгласувана с Решение № 7, Протокол № 3/16.01.2020 г. Приложено
е и геодезическо заснемане на строежа в УПИ III-1182, кв. 36, по плана на гр.
Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив. С оглед инвестиционните намерения
на инвеститора, Общински 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
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
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
№ 101
Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04.2020 год.
Относно: точка „Девета“ - Докладна записка относно: Заявление вх. №
26-00-163/28.02.2020 г. от М. Д. К., Управител на „НАТУРА ФИТ” ЕООД, за
разрешаване на изработване на ПУП-Парцеларен план на канализационно
отклонение за обслужване на предприятие за преработка на плодове и
зеленчуци чрез сушене в ПИ 262003 (идентификатор 68967.262.3, Област
Пловдив, Община Хисаря, с. Старо Железаре) - Докладва: инж. Пенка Ганева кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11, чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.
124а, ал. 1, 124б, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, с поименно гласуване Общински съвет
Хисаря
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие трасе за канализационно отклонение за обслужване на
предприятие за преработка на плодове и зеленчуци чрез сушене в поземлен
имот с идентификатор 68967.262.3, Област Пловдив, Община Хисаря, с. Старо
Железаре по КККР, одобрена със заповед № РД-18-781/01.11.2019 г. на
Изпълнителен директор на АГКК, да премине през общински имоти
68967.146.258 – полски път, 68967.145.326 – дере, улици в регулация в с. Старо
Железаре.
2. Одобрява на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Задание по чл. 125 от
ЗУТ за проектиране на ПУП - Парцеларен план за канализационно отклонение
за обслужване на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци чрез
сушене в поземлен имот с идентификатор 68967.262.3, Област Пловдив,
Община Хисаря, с. Старо Железаре по КККР, одобрена със заповед № РД-18781/01.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК.

3. Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, проучване и
проектиране на ПУП - Парцеларен план за частта извън урбанизираната
територия и план-схема за частта в регулация за канализационно отклонение за
обслужване на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци чрез сушене
в поземлен имот с идентификатор 68967.262.3, Област Пловдив, Община
Хисаря, с. Старо Железаре по КККР, одобрена със заповед № РД-18781/01.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК.
МОТИВИ: На 28.02.2020 год. е депозираното заявление вх. № 26-00163/28.02.2020 г. от М. Д. К. - управител на „НАТУРА ФИТ” ЕООД за
разрешаване на изработване на ПУП-Парцеларен план на канализационно
отклонение за обслужване на предприятие за преработка на плодове и
зеленчуци чрез сушене в ПИ 262003 (идентификатор 68967.262.3, Област
Пловдив, Община Хисаря, с. Старо Железаре по КККР, одобрена със заповед №
РД-18- 781/01.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК). Трасето на
водопровода за преминава през общински имоти в землището на с. Старо
Железаре с идентификатори 68967.146.258 – полски път и 68967.145.326 – дере,
а също и по улици в регулация. Отстранени са пропуските обективирани в
доклада на ЕСУТ. Може да се изведе, че всички изисквания на нормативните
актове са спазени, като с оглед инвестиционните намерения на инвеститора,
Общински 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
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
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
№ 102
Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04.2020 год.
Относно: точка „Десета“ - Докладна записка относно: Отпускане на
еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета на
община Хисаря - докладва: Петко Петров - секретар на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т.23 и чл.21, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1.
Общински съвет Хисаря отпуска еднократна парична помощ в
размер на 200 (двеста) лв. на Ц. А. Е., с. Черничево общ. Хисаря, поради
тежък социален инцидент свързан с увреденото здравословно състояние. Ц. Е.
живее сама, получава минимална пенсия. Няма средства да си закупи
лекарствата. Няма близки, които да й указват подкрепа.
2.
Общински съвет Хисаря отпуска еднократна парична помощ в
размер на 300 (триста) лв. на П. Ф. Ц., с. Старосел, поради настъпил
здравословен инцидент. Проведено е оперативно лечение. Г-жа Ц. е
представила епикриза и фактури на стойност 1360 лв.
3.
Общински съвет Хисаря отпуска еднократна парична помощ в
размер на 300 (триста) лв. на Д. К. Ф., гр. Хисаря. Г-жа Ф, е самотна майка с
дете на 9 месеца. Живее сама, няма близки, които да й помагат.
МОТИВИ: Във връзка с положителното становище на комисията,
назначена от Кмета на общината със Заповед РД-05-823/17.12.2019 година, след
разглеждане в заседание на подадените от лицата заявления за отпускане на
помощи и предвид това, че същите отговарят на условията на Наредбата за
подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Хисаря,

приета с Решение № 226, Протокол № 25 от 22.03.2012 год., изменена и
допълнена с Решение № 56, Протокол № 9 от 21.02.2012 год. от Общински
съвет Хисаря, Общинския съвет Хисаря намира решението за целесъобразно.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
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
№ 103
Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04.2020 год.
Относно: точка „Единадесета“ - Докладна записка относно: Изпълнение
на Спортен календар /СК/ на община Хисаря за I-во тримесечие на 2020 г.докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и т.24 от ЗМСМА Общински съвет Хисаря:
Р Е Ш И :
Общински съвет град Хисаря приема отчета за изпълнението на Календар на
Спортните събития на Община Хисаря за първото тримесечие 2020 година.
МОТИВИ: С приемането на отчета за изпълнението на програмата по
Спортния календар на община Хисаря за I-во тримесечие на 2020 г. се извърши
проверка по изпълнението на приетия с Решение 42, взето с Протокол
5/21.01.2020 год. от заседание на ОбС Хисаря Спортен календар за 2020 г. и
разходваните за отделните мероприятия средства от страна на Община Хисаря с
цел прозрачно и ефективно управление на публичните финанси в сферата на
физическото възпитание и спорта. Общински съвет Хисаря намира решението
за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 16
Присъствали – 16
- „против“ –няма
Гласували – 16
- „въздържали се“ – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
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
№ 104
Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04.2020 год.
Относно: точка „Дванадесета“ - Докладна записка относно: Изпълнение на
Календар на културните събития на община Хисаря за I-во тримесечие на 2020
г. - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и т.24 от ЗМСМА Общински съвет Хисаря:
Р Е Ш И :
Общински съвет град Хисаря приема отчета за изпълнението на Календар
на Културните събития на Община Хисаря за първото тримесечие 2020 година.
МОТИВИ: С Решение 43, взето с Протокол 5/21.01.2020 год. от заседание
на ОбС Хисаря, е приет Календар на Културните събития на Община Хисаря за
2020 година. С приемането на отчета за изпълнението на Календара на
културните събития на община Хисаря за първото тримесечие 2020 година се
цели проверка по неговото изпълнението, съобразно приетата програма в
календара за 2020 година и разходваните от община Хисаря средства за
отделните мероприятия, включени в календара, с цел прозрачно и ефективно
управление на публичните финанси в сферата на Културата, Общински съветХисаря намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 16
Присъствали – 16
- „против“ –няма
Гласували – 16
- „въздържали се“ – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
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
№ 105
Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04.2020 год.
Относно: точка „Тринадесета“ - Докладна записка относно: Приемане на
Стратегия за управление на общинската собственост в Община Хисаря за
периода 2020-2023 година - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община
Хисаря.
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.8 от Закона за
общинската собственост, Общинския съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Приема Стратегия за управление на общинската собственост в Община
Хисаря за периода 2020-2023 година, като се актуализира с нейните
допълнение.
МОТИВИ: Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и
мотивирано. Представената стратегия отговаря на изискванията на чл.8 ал.8
Закона за общинската собственост, поради което Общинският съвет Хисаря,
след като обсъди предложението на Кмета на Общината Пенка Ганева, на
основание чл. 21, ал.1, т.12, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 8 от Закона
за общинската собственост, намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
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
№ 106
Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04.2020 год.
Относно: точка „Четиринадесета“ - Докладна записка относно: Разделяне
(делба) на поземлен имот № 77270.1.268, с начин на трайно ползване – друга
изоставена орна земя - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с поименно
гласуване, Общински съвет
Р Е Ш И :
1. Общински съвет Хисаря дава съгласие да се извърши разделяне на
поземлен имот с индетификатор 77270.1.268, по КК на гр. Хисаря, община
Хисаря с площ: 22.175 дка. земеделска територия с начин на трайно ползване –
друга изоставена орна земя, съгласно приложената скица- проект, като от имота
се образуват два нови имота:
-

имот 1.274, с площ 19.157 дка.

-

имот 1.275 с площ

3.000 дка.

2. Дава съгласие, да бъдат проведени процедури по промяна
предназначението на новообразувания поземлен имот 1.275 с площ 3.000 дка.
за пожарна.
3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички нормативно
определени действия в изпълнение на настоящето решение.

МОТИВИ: Във връзка със спешната необходимост да се обособи нов терен
за нуждите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”
– Хисаря, Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
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
№ 107
Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04.2020 год.
Относно: точка „Петнадесета“ - Докладна записка относно: Заявление вх. №
26-00-64-(1) г. от „Сенид” ЕООД за разрешаване на изработване на план-схема
на трасе на минерален водопровод от водоем V=100 м3 с помпена станция при
сондаж № 5 от находище „Хисаря” до УПИ I-667, кв. 4 по плана на гр. Хисаря,
Община Хисаря, Област Пловдив - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на
община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 11, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, 124б,
ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, с поименно гласуване Общински съвет
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие за преминаване на „Трасе на минерален водопровод от
водоем V=100 м3 с помпена станция при Сондаж № 5 от находище „Хисаря” до
УПИ I-667, кв. 4 по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря” по улици: зелената
площ на улица с о.т. 441-442-428-407-406, улица с о.т. 98-97 (ул. „Чаталджа”),
улица с о.т. 97-96 (ул. „Васил Левски”), в зелената площ на улица с о.т. 1-8- 1718 (ул. „Гео Милев”), и пресичане на същата до УПИ УПИ I-667, кв. 4 по плана
на гр. Хисаря.
2. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешава проучване и проектиране на
План-схема на „Трасе на минерален водопровод от водоем V=100 м3 с помпена
станция при Сондаж № 5 от находище „Хисаря” до УПИ I-667, кв. 4 по плана
на гр. Хисаря, Община Хисаря” по улици: зелената площ на улица с о.т. 441442-428-407-406, с пресичане на улица с о.т. 407-406 (път III-642) с подземен
хоризонтален сондаж, улица с о.т. 98-97 (ул. „Чаталджа”), улица с о.т. 97-96 (ул.
„Васил Левски”), с пресичане на ПИ 5120, собственост на Национална

компания „Железопътна инфраструктура” с подземен хоризонтален сондаж, в
зелената площ на улица с о.т. 1-8-17-18 (ул. „Гео Милев”), пресичане на същата
до УПИ УПИ I-667, кв. 4 по плана на гр. Хисаря.
МОТИВИ: Депозирано е Заявление вх. № 26-00-64-(1) г. от „Сенид”
ЕООД за съгласуване на трасе на водопровод за минерална вода и разрешаване
на изработване на план-схема на трасе на минерален водопровод от водоем
V=100 м3 с помпена станция при сондаж № 5 от находище „Хисаря” до УПИ I667, кв. 4 по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив. Заявителят
има издадено Разрешително за водовземане от минерална вода №
31610116/21.11.2018 г., влязло в сила. Към преписката е налице съгласувателно
Решение № 51, Протокол № 15/11.04.2019 г. от ЕСУТ при Община Хисаря. С
оглед инвестиционните намерения, Общински съвет Хисаря намира решението
за целесъобразно.

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

- „за” – 15
- „против“ – 1
- „въздържали се“ – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
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
№ 108
Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04.2020 год.
Относно: точка „Шестнадесета“ - Докладна записка относно: Отчет за
разходваните средства за командировки на Кмета на Община Хисаря за първото
тримесечие на 2020 г. (от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.) - докладва: инж. Пенка
Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1, т. 6 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 от Наредбата за
командировките в страната, при спазване изискванията на чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Приема отчета за разходваните средства за командировки в страната на
Кмета на Община Хисаря за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г., както
следва:
м. Януари

..0.. лв.;

м. Февруари

..0.. лв.

м. Март

80.00 лв.;

Всичко:

80.00 лв.

2. Приема отчета за разходваните средства за командировки в чужбина
на Кмета на Община Хисаря за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г., както
следва:

м. Януари

..0.. лв.;

м. Февруари

..0.. лв.

м. Март

..0.. лв.;

Всичко:

0.00 лв.

МОТИВИ: С оглед упражняването на контрол върху извършените от
Кмета на общината разходи за командировки за периода от 01.01.2020 г. до
31.03.2020 г. и в изпълнение на нормативните изисквания, Общински съвет
Хисаря намира решението за целесъобразно.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
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
№ 109
Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04.2020 год.
Относно: точка „Седемнадесета“ - 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 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 на
Общинския съвет, при спазване изискванията на чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА
с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Изважда от списъка с пътуващи служители Г. Р. Б. – шофьор –
поддръжка в ДЦСХ с. Старосел
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:
І. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Г. С. М. – главен специалист
„Европейски проекти” – от гр. Пловдив до гр.Хисаря и обратно;
ІІ. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И. М. И. – шофьор – поддръжка в ДЦСХ с.
Старосел от с. Паничери до с. Старосел и обратно;

МОТИВИ: С оглед промяна в състава на служителите в ДЦСХ с.
Старосел, както и назначаването на нов служител в общинската администрация,
мотивиран от постигане на оптимално финансово обезпечаване на
транспортните разходи, Общински съвет Хисаря намира решението за
целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
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
№ 110
Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04.2020 год.
Относно: точка „Осемнадесета“ - Докладна записка относно:
Актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и
второстепенните разпоредители към 31.03.2020 г. - докладва: инж. Пенка
Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1 т.6 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124 ал.2, чл.125, ал.4 от
ЗПФ и чл.41, ал.2 и чл.42 ал.4 от Наредбата 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 на Общинския съвет, при спазване изискванията на чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря

Р Е Ш И :
Приема актуализираните промени по бюджета на Община Хисаря и
второстепенните разпоредители към 31.03.2020 г., съгласно Приложение № 1
(колони 1,2,3 и 4);
МОТИВИ: С Решение № 55/05.02.2020 г. на Общински съвет Хисаря,
през първото тримесечие на 2020 г. е извършена промяна на бюджета при
спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и
доказани потребности, без да се изменя общия размер на разходите.
Компенсираните промени са отразени в приложениe № 1 (колони 1,2,3,4). В
резултат на корекциите във взаимоотношенията на Общината с Централния
бюджет, получени трансфери, дарения и спонсорство и други приходи

уточнения план на бюджета към 31.03.2020 г. е 12 260 789 лв. Воден от
предходното, 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
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
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
№ 111
Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04.2020 год.
Относно: точка „Деветнадесета“ - Докладна записка относно: Определяне
реда за предоставяне на патронажна грижа, като услуга от общ икономически
интерес (УОИИ) от Община Хисаря по Проект №BG05М9ОР001-2.040-0128C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община
Хисаря и община Сопот” по процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. и подписано Споразумение за
партньорство с община Сопот - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община
Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във вр. с чл. 17, ал. 1, т. 7
от ЗМСМА, във връзка с Решение на ЕК за Услуги от общ икономически
интерес (УОИИ) от 20.12.2011г. и административен договор №BG05М9ОР0012.040-0128-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в
община Хисаря и община Сопот” по процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. и подписано Споразумение за
партньорство с община Сопот, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1.Упълномощава Кмета на община Хисаря да възложи чрез Заповед
изпълнението на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания“, като услуга от общ икономически интерес на отдел в общинска

администрация Хисаря, съдържаща всички необходими реквизити, съгласно
член 4 от Решението на ЕК за УОИИ от 20.12.2011г. по Проект
№BG05М9ОР001-2.040-0128-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица
с увреждания в община Хисаря и община Сопот” .
2. Да не се заплащат такси от потребителите на услугата „Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, финансираната по Оперативна
програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020, по Проект
№BG05М9ОР001-2.040-0128-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица
с увреждания в община Хисаря и община Сопот“.
МОТИВИ: Настоящото решение се взема на основание чл. 17, ал. 1, т. 7
от ЗМСМА и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА
и след като се взеха предвид разпоредбите на Решение на комисията от 20
декември 2011 година относно прилагането на член 106, параграф 2 от
Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под
формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени
предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически
интерес (нотифицирано под номер С (2011) 9380) (текст от значение за ЕИП)
(OB L 7/11.01.2012) и Указанията за осигуряване на съответствие на проектите
за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. с приложимия режим
по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ
икономически интерес. Воден от горното, 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
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
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
№ 112
Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04.2020 год.
Относно: точка „Двадесета“ - Докладна записка относно: Информация за
състоянието, дейност и мерки на РС ПБЗН – гр. Хисаря във връзка с
предстоящия летен пожароопасен период – 2020 г. - докладва: инж. Найден
Павлов.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Приема информацията за дейността и мерки на РС ПБЗН – Хисаря във
връзка с предстоящия летен противопожарен период – 2020 год.
МОТИВИ: С приемането на информация за състоянието, дейност и
мерки на РС ПБЗН – гр. Хисаря във връзка с предстоящия летен пожароопасен
период – 2020 год., се цели проверка за готовността на местната РС ПБЗН да
реагира при пожари, включително и в горските територии общинска
собственост. Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
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,
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
№ 113
Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04.2020 год.
Относно: точка „Двадесет и първа“ - Докладна записка относно: Отчетанализ за дейността на РУ на МВРХисаря, касаещ предотвратяване и
разкриване на престъпления на територията на община Хисаря през 2019 г. докладва: Петко Петров - секретар на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Общински съвет Хисаря приема отчет-анализа за дейността на РУ на
МВР-Хисаря, касаещ предотвратяване и разкриване на престъпления на
територията на Община Хисаря през 2019г.
МОТИВИ: Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно.
Решението е с цел проверка на оперативната обстановка в Община Хисаря,
взаимодействието на РУП с изпълнителната власт за решаването на местните
проблеми – спазването на законността, работата по безопасността на
движението, опазване на обществения ред в изпълнение на Наредба № 1 ЗА
ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И
ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
ХИСАРЯ на Общинския съвет Хисаря.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 15
Присъствали – 16
- „против“ – няма
Гласували – 15
- „въздържали се“ – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
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
№ 114
Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04.2020 год.
Относно: точка „Двадесет и втора“ - Докладна записка относно: Отчет за
състоянието на парковете в общината, поддържане, опазване на тревната и
дървесна растителност - 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 :
Общински съвет-Хисаря приема Отчет за Състоянието на парковете в
общината, поддържане, опазване на тревната и дървесна растителност.
МОТИВИ: С оглед контрола върху имотите публична общинска
собственост, предназначени за задоволяване на обществените потребности на
населението, състоянието на парковете в общината, поддържане и опазване
растителността, Общинския съвет Хисаря намира настоящото решение за
целeсъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 15
Присъствали – 16
- „против“ – няма
Гласували – 15
- „въздържали се“ – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
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
№ 115
Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04.2020 год.
Относно: точка „Двадесет и трета“ - Докладна записка относно:
Актуализация на инвестиционната програма на община Хисаря за 2020 г. докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, при спазване
изискванията на чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с поименно гласуване,
Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Приема актуализация на инвестиционната програма за 2020 г. съгласно
приложение 1.
МОТИВИ: След извършена проверка от представители на общинска
администрация Хисаря и специалисти ВиК в частни имоти в кв. 97 /източно от
плажа/ на гр. Хисаря, се установи, че през частните имоти, разположени от
източната страна на плажа, между плажа и дере „Теке дере”, има съществуващ
граден канал, през който изтичат отпадни води. Установи се, че приливните
води от КЕИ „Момина баня” и КЕИ „Парилки” се изтичат в граден канал,
находящ се в парк „Момина баня”. С цел да се отклони тази вода към външния
колектор по ул. „Елин Паунов” преди да се изпълнят окончателно
мероприятията по реконструкция и рехабилитация на ул. "Илин Паунов" и ул.
"Здраве" от км 0+420 до км 2+094- км., следва да се извърши отводняване
минерален отток от водопиен павилион „Момина баня” до съществуваща
ревизионна шахта РШ 43 на външен колектор от кв. Момина баня, гр. Хисаря.
С оглед горното, както и с цел обезпечаване на средства за описаните в

мотивната част на настоящото решение дейности по отводняване минерален
отток от водопиен павилион „Момина баня” до съществуваща ревизионна
шахта РШ 43 на външен колектор от кв. Момина баня, гр. Хисаря, 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
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
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
№ 116
Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04.2020 год.
Относно: точка „Двадесет и четвърта“ - Докладна записка относно:
Разрешение на КПИИ (комплексен проект за инвестиционна инициатива) –
схема, ПУП-Парцеларен план и ТИП за улична канализация за отводняване на
минерален отток от водопиен павилион „Момина баня“ до съществуваща РШ
43 на външен колектор от кв. Момина баня, гр. Хисаря, община Хисаря докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, 124б,
ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, при спазване изискванията на чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие за преминаване на улична канализация за отводняване
на минерален отток от водопиен павилион „Момина баня” до съществуваща
РШ 43 на външен колектор от кв. Момина баня, гр. Хисаря, Община Хисаря
през парк „Момина баня”, улица „Илин Паунов” и поземлен имот 77270.2.479,
Област Пловдив, Община Хисаря, гр. Хисаря, м. ПЛАЖА-02, вид собственост
Общинска публична, НТП Пасище.
2. Одобрява на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Задание по чл. 125 от
ЗУТ за проектиране на ПУП-Парцеларен план и План – схема за отводняване на
минерален отток от водопиен павилион „Момина баня” до съществуваща РШ
43 на външен колектор от кв. Момина баня, гр. Хисаря, Община Хисаря.
3. Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, проучване и
проектиране на ПУППарцеларен план и План – схема за отводняване на

минерален отток от водопиен павилион „Момина баня” до съществуваща РШ
43 на външен колектор от кв. Момина баня, гр. Хисаря, Община Хисаря.
МОТИВИ: Във връзка с постъпила жалба за изтичане на отпадъчни води
в частни имоти в кв. 97 (източно от плажа), е извършена проверка от общината
съвместно със специалисти ВиК. Констатирано е , че през частните имоти,
разположени то източната страна на плажа, между плажа и дере „Теке дере”
има съществуващ граден канал, през който изтичат отпадни води. Установи се,
че приливните води от КЕИ „Момина баня” и КЕИ „Парилки” се изтичат в
граден канал, находящ се в парк „Момина баня”. За разрешаване на създалата
се ситуация е необходимо да е отклони тази вода към външния колектор по ул.
„Илин Паунов” преди да се изпълнят окончателно мероприятията по
реконструкция и рехабилитация на ул. "Илин Паунов" и ул. "Здраве" от км
0+420 до км 2+094- км. Необходимо е изграждане на канал с обща дължина
248 м, като в зелените площи на парк „Момина баня” е 92 м, в сервитута на ул.
„Илин Паунов” е 88 м, в черен път с макадамова настилка е 68 м. Част от
трасето от 68 м попада по черен път извън регулационните граници на
гр.Хисаря в поземлен имот 77270.2.479, Област Пловдив, Община Хисаря, гр.
Хисаря, м.ПЛАЖА-02, вид собственост Общинска публична, вид територия
Земеделска, НТП Пасище, целия с площ 972 м2, (стар номер 002479) съгласно
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-783/01.11.2019 г. на изп. Директор на
АГКК. За издаването на строителни книжа – одобряване на ТИП и издаване на
разрешение за строеж е необходимо одобряването на ПУП - Парцеларен план и
план-схема за територията в регулация за трасето на канализацията. Водим от
горното, 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
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
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
№ 117
Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04.2020 год.
Относно: точка „Двадесет и пета“ - Докладна записка относно:
Актуализиране на разрешението за изработване на ПУП-ПРЗ на част от ПИ
40333.126.448, област Пловдив, община Хисаря, с. Кръстевич, Общинска
публична собственост, вид територия Горска, НТП Дере, целият с площ 20527
кв. м., стар номер 001488, за промяна на предназначението за изграждане на
тръбен кладенец за питейно водоснабдяване на с. Кръстевич, разрешение за
ПУП-Парцеларен план и План-схема за питейно водоснабдяване на с.
Кръстевич и разрешение на ПУП-Парцеларен план за външно
електрозахранване на помпена станция към тръбен кладенец - докладва: инж.
Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1,
124б, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, при спазване изискванията на чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря

Р Е Ш И :
1. Одобрява на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Задание по чл. 125 от
ЗУТ за проектиране на ПУП-ПРЗ на част от ПИ 40333.126.488, Област
Пловдив, Община Хисаря, с. Кръстевич, Общинска публична собственост, вид
територия Горска, НТП Дере, целият с площ 20527 м2 , (стар номер 001488), за
промяна на предназначението за изграждане на тръбен кладенец за питейно
водоснабдяване на с. Кръстевич и СОЗ.
2. Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, проучване и
проектиране на ПУП-ПРЗ на част от ПИ 40333.126.488, Област Пловдив,

Община Хисаря, с. Кръстевич, Общинска публична собственост, вид територия
Горска, НТП Дере, целият с площ 20527 м2 , (стар номер 001488), за промяна на
предназначението за изграждане на тръбен кладенец за питейно
водоснабдяване на с. Кръстевич и СОЗ.
3. Одобрява на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Задание по чл. 125 от
ЗУТ за проектиране на ПУП-Парцеларен план и План – схема за питейно
водоснабдяване на с. Кръстевич, и ПУП-Парцеларен план за външно
електрозахранване на помпена станция към тръбен кладенец, разположен в ПИ
40333.126.488, Област Пловдив, Община Хисаря, с. Кръстевич, Общинска
публична собственост, вид територия Горска, НТП Дере, целият с площ 20527
м2 , (стар номер 001488).
4. Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, проучване и
проектиране на ПУП Парцеларен план и План – схема за питейно
водоснабдяване на с. Кръстевич, и ПУП Парцеларен план за външно
електрозахранване на помпена станция към тръбен кладенец, разположен в ПИ
40333.126.488, Област Пловдив, Община Хисаря, с. Кръстевич, Общинска
публична собственост, вид територия Горска, НТП Дере, целият с площ 20527
м2 , (стар номер 001488).
МОТИВИ: С Решение № 352, взето с Протокол № 38/18.07.2017 г.
Общински съвет Хисаря е дал разрешение за проучване и проектиране на ПУППРЗ на част от ПИ 001488, землище с. Кръстевич, ЕКТТЕ 40333, Община
Хисаря за промяна на предназначението за изграждане на тръбен кладенец за
питейно водоснабдяване на с. Кръстевич, и ПУП-Парцеларен план и план –
схема за питейно водоснабдяване на с. Кръстевич. След стартиране на
процедурата, от Министерство на земеделието, храните и горите е отказано
издаването на акт за категоризация на земеделска земя с указание да се
изпълнят процедури по промяна на ПИ 001488 в горска територия. След
изпълнение на указанията от Министъра на земеделието, храните и горите е
издадена Заповед № РД 49-166/27.06.2018 г., с която е променено
предназначението от земеделска в горска територия на поземлен имот с номер
001488 с площ 20.529 дка, в землището на с. Кръстевич, Община Хисаря,
Област Пловдив. Предвид изложеното, както и с оглед извършване на
процедура по промяна на предназначението на поземлен имот в горска
територия, във връзка с одобряване на кадастрална карта и кадастрални
регистри за извън урбанизираната територия на землището на с. Кръстевич, е
необходимо издаване на ново разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за
изработване на ПУП-ПРЗ на част от ПИ 40333.126.488, Област Пловдив,
Община Хисаря, с. Кръстевич, Общинска публична собственост, вид територия
Горска, НТП Дере, целият с площ 20527 м2, (стар номер 001488), за промяна на
предназначението за изграждане на тръбен кладенец за питейно

водоснабдяване на с. Кръстевич, разрешение за ПУП-Парцеларен план и План –
схема за питейно водоснабдяване на с. Кръстевич, и разрешение за ПУППарцеларен план за външно електрозахранване на помпена станция към тръбен
кладенец. Воден от горното, Общински съвет Хисаря намира решението за
целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
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
№ 118
Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 21.04.2020 год.
Относно: точка „Двадесет и шеста“ - Докладна записка относно: Проведена
среща с г-н К. Б. и г-н В. Я. и получена на електронна поща презентация
свързана с възстановяване и устойчиво развитие на Община Хисаря след
COVID – 19 - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Отлага гласуването на Докладна записка относно: Проведена среща с г-н
К. Б. и г-н В. Я. и получена на електронна поща презентация свързана с
възстановяване и устойчиво развитие на Община Хисаря след COVID – 19 –
докладчик инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря, за доуточняване.
МОТИВИ: Във връзка с възникнала необходимост от доуточняване на
докладната записка по отношение конкретните ангажименти във
взаимоотношенията между община Хисаря и сдружението, Общински съвет
Хисаря намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 15
Присъствали – 16
- „против“ – няма
Гласували – 15
- „въздържали се“ – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

