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
№ 119
Взето с Протокол № 10 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05.2020 год.
Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно: Общинска програма
за Закрила на детето за 2020 г. - докладва: Ангелина Пашова - Директор ДСП –
Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински
съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Приема Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.
МОТИВИ: Приемането решението е в изпълнение на разпоредбите на Закона
за закрила на детето и има за цел да планира текущата практическа дейност по
закрила на детето в община Хисаря. 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 „ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКО
ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ ТАНЯ АКСИМОВА
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 120
Взето с Протокол № 10 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05.2020 год.
Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно: Актуализация на
инвестиционната програма за 2020 г. на Община Хисаря - докладва: инж. Пенка
Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1 т.6, т.12 и 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. Включва в инвестиционната програма обект с наименование: „Закупуване на
компютри за нуждите на СУ Христо Смирненски гр. Хисаря”, със сметна
стойност 800 лв., източник на финансиране „Държавна субсидия за
делегирани от държавата дейност” § 31-11, дейност по ЕБК: 326
„Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка” –
държ. отг., § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер и година на
изпълнение 2020 г.
2. Включва в инвестиционната програма обект с наименование: „Закупуване на
компютри за нуждите на ОУ „Христо Ботев” с. Красново, със сметна
стойност 620 лв., източник на финансиране „Държавна субсидия за
делегирани от държавата дейност” § 31-11, дейност по ЕБК: 326
„Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка” –
държ. отг., § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер и година на
изпълнение 2020 г.
3. Включва в инвестиционната програма обект с наименование: „Закупуване на
компютри за нуждите на „Археологически музей гр. Хисаря, със сметна
стойност 888 лв., източник на финансиране „Държавна субсидия за
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делегирани от държавата дейност” § 31-11, дейност по ЕБК: 739 „Музей, худ.
галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и
регионален характер” – държ. отг., § 52-01 „Придобиване на компютри и
хардуер и година на изпълнение 2020 г.
4. Включва в инвестиционната програма обект с наименование: „Закупуване на
транспортно средство по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот” със сметна стойност
28 846 лв., източник на финансиране – Европейски средства от ОП „РЧР”,
дейност по ЕБК: 561 „Социални услуги в домашна среда”, § 52-04
„Придобиване на транспортни средства” и година на изпълнение 2020 г.
5. Включва в инвестиционната програма обект с наименование: „Закупуване на
UPS за сървър” със сметна стойност 1618 лв., източник на финансиране –
Собствени бюджетни средства, дейност по ЕБК: 122 „Общинска
администрация”, § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и
съоражения” и година на изпълнение – 2020 г.
МОТИВИ: Във връзка с пренасочването на средствата за важни за
населението обекти в общината, 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,
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 121
Взето с Протокол № 10 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05.2020 год.
Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно: Приемане на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за издаване
на разрешителни за водовземане и учредяване сервитутни права и право на
прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община
Хисаря, приета с Решение № 300, взето с Протокол № 32 от 19.03.2013 год. на
Общински съвет Хисаря- докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, при спазване на правилата на чл.27 ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 22 от Закона за управление на отпадъците, при
спазване изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от Административно
процесуалния кодекс, чл. 8 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове,
Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и
реда за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване сервитутни
права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията
на община Хисаря, приета с Решение № 300, взето с Протокол № 32 от
19.03.2013 год. на Общински съвет Хисаря, както следва:
§ 1. отменя чл. 7.
МОТИВИ: Във връзка с Решение № 418 от 14.02.2020г., постановено по
адм. дело № 3509 по описа за 2019 год. на Административен съд – Пловдив,
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както и предстоящото приемане на нова тарифа с която да се определи
размерът на таксите за водовземане от НМВ „Красново”, Общински съвет
Хисаря намира решението за целесъобразно и законосъобразно.
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
№ 122
Взето с Протокол № 10 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05.2020 год.
Относно: точка „Четвърта“ - Докладна записка относно: Приемане на
тарифа за таксите за водовземане от минерална вода от находище на минерална
вода „Красново”- № 37, село Красново, община Хисаря, област Пловдив докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, при спазване на
правилата на чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, в изпълнение на § 133, ал. 10 от ПЗР
на ЗИДЗВ (ДВ, бр. 61 от 2010 г., изм. и доп., бр. 55 от 2018 г.), във връзка с чл.
26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, с поименно гласуване
Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Приема Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода от находище на
минерална вода „Красново”- № 37, село Красново, община Хисаря, област
Пловдив – Приложение № 1 от настоящото решение.

МОТИВИ: Съгласно § 133, ал.10 от ПЗР на ЗИДЗВ (ДВ, бр. 61 от 2010 г.,
изм. и доп., бр. 55 от 2018 г.) за находищата на минерална вода, предоставени за
управление и ползване на общини, таксите за водовземане се определят с
тарифа, приета от общинския съвет. Приемането на тарифата цели да се
регламентира таксата за водовземане на минерална вода от НМВ „Красново”
село Красново, община Хисаря, област Пловдив. Спазените са изискванията на
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ЗНА. С оглед предходното, Общински съвет Хисаря намира решението за
целесъобразно и законосъобразно.
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
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 123
Взето с Протокол № 10 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05.2020 год.
Относно: точка „Пета“ - Докладна записка относно: Приемане на отчет за
изпълнение на Годишния план на дейностите за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Хисаря през 2019-та година докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет
Хисаря
Р Е Ш И :
Приема отчета за изпълнение на Годишния план на дейностите за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Хисаря през
2019-та година.
МОТИВИ: Във връзка с предоставяне на обща и допълнителна подкрепа
за личностно развитие на децата и учениците в системата на предучилищното и
училищно образование, на децата и учениците със специални образователни
потребности, на децата и учениците с хронични заболявания, на децата и
учениците в риск и на децата и учениците с изявени дарби, 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/
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 124
Взето с Протокол № 10 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05.2020 год.
Относно: точка „Шеста“ - Докладна записка относно: Приемане на
Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в Община Хисаря за 2020 г. - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на
община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет
Хисаря
Р Е Ш И :
Приема „Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие
на децата и учениците в Община Хисаря за 2020 год.“
МОТИВИ: Като взе предвид задължението на общините да участват в
процеса на утвърждаването на образованието като национален приоритет чрез
постигане на ориентираност към интереса и към мотивацията на всяко дете и
ученик за постигане на интелектуално, емоционално, социално, нравственото и
физическото му развитите, 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/
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Препис!
Р Е Ш Е НИЕ
№ 125
Взето с Протокол № 10 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05.2020 год.
Относно: точка „Седма“ - Докладна записка относно: Заявление вх. №
26-00-301/08.05.2020г. от „НИРА КАПИТАЛ” ООД, ЕИК 204347121, със
седалище и адрес на управление град Пловдив, община Пловдив, район
Северен, ул. „Драва” № 1, чрез пълномощник В. Г. П. - докладва: инж. Пенка
Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.6б от ЗМДИП с
поименно гласуване Общински съвет Хисаря:
Р Е Ш И :
1. Освобождава, „НИРА КАПИТАЛ” ООД, ЕИК 204347121, със
седалище и адрес на управление град Пловдив, община Пловдив, район
Северен, ул. „Драва” № 1 – наемател по Договор за наем от 10.05.2019 г. на
общинска баня „Русалка” /Кюпчез/ в гр. Хисаря, от заплащане на наем за
периода от 14.03.2020 г. до 13.05.2020 г. в размер на 1013.92 / хиляда и
тринадесет лева, деветдесет и две стотинки/ .

МОТИВИ: С оглед предоставената възможност общинските съвети да
освободят от заплащането на наемна вноска изцяло или частично от физически
и юридически лица - наематели на общински имоти, както и обстоятелството,
че наемателят „НИРА КАПИТАЛ” ООД е преустановили дейността си в имота
вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното
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положение, 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
№ 126
Взето с Протокол № 10 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05.2020 год.

Относно: точка „Осма“ - Докладна записка относно: Актуализация на
Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с
общинската собственост за 2020 година - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на
община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 т.2 от
Закона за общинската собственост, с поименно гласуване Общински съвет
Хисаря
Р Е Ш И :
1.Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и
разпореждане с общинската собственост за 2020 година, като в Раздел ІІ.
„Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в
капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за
публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия“; точка ІІ.2.
„Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
продажба“, подточка ІІ.2.1. „Имоти в регулация“, включва:
УПИ I – 361, жил. стр., кв. 29 по КРП на село Мътеница с площ 3798 кв. м.
УПИ III – 362, жил. стр., кв. 29 по КРП на село Мътеница с площ 11466 кв.м.
УПИ IV – 363, жил. стр., кв. 29 по КРП на село Мътеница с площ 9146 кв. м.
УПИ IV – 357, жил. стр., кв. 26 по КРП на село Мътеница с площ 840 кв. м.
УПИ VI – 360, жил. стр., кв. 26 по КРП на село Мътеница с площ 1894 кв. м.
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МОТИВИ: С оглед заявени от потенциални инвеститори интерес за
закупуването на цитираните имоти, както и с цел осигуряване на приходи за
общинския бюджет за обезпечаване финансирането на голяма част от
общинските дейности, което налага и актуализация на Годишната програма на
община Хисаря за управление и разпореждане на с имотите общинска
собственост съгласно чл. 8, ал. 9 от ЗОС, 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
№ 127
Взето с Протокол № 10 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05.2020 год.
Относно: точка „Девета“ - Докладна записка относно: Даване на съгласие
Община Хисаря да стартира процедура за предоставяне безвъзмездно за
управление на Археологически резерват „Античен град в курорта Хисар“ гр.
Хисаря, Община Хисаря, съгласно разпоредбите на Закона за културното
наследство.- Докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,Общински съвет
Хисаря
Р Е Ш И :
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Хисаря да стартира процедура съгласно
разпоредбите на чл.12, ал. 4 от Закона за културното наследство за
предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 години на
Археологически резерват „Античен град в курорта Хисар”, гр. Хисаря, община
Хисаря, област Пловдив”, в който са разположени следните имоти държавна
собственост:
- Южна порта Камилите в II-Парк, кв. 96 по плана на гр. Хисаря,
площадно пространство при о. т. 485-486 по плана на Археологически резерват,
гр. Хисаря;
- Римски терми в УПИ III-Парк, кв. 26 по плана на Археологически
резерват, гр. Хисаря,
- Североизточна ъглова кула в УПИ Крепостна стена и зелени площи по
плана на Археологически резерват, гр. Хисаря.
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2. ДАВА СЪГЛАСИЕ Кмета на Община Хисаря да подпише договор за
безвъзмездно управление на Археологически резерват „Античен град в курорта
Хисар”, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив”, за срок от 10 години.
МОТИВИ: С оглед обстоятелството, че Община Хисаря кандидатства за
безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: „Античният град
Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на провинция Тракия на
балнеолечението в римската империя“ по процедура BG16RFOP001-6.002
„Развитие на туристически атракции”, Приоритетна ос 6 "Регионален туризъм"
на ОП "Региони в растеж" 2014 -2020 г., който проект е одобрен, както и
предвид Решение № 568/05.07.2012 г. на Министерски съвет, с което
Археологически резерват „Античен град в курорта Хисар”, гр. Хисаря, община
Хисаря, област Пловдив бе предоставен безвъзмездно за управление на Община
Хисаря, във връзка с изпълнението на проект по Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ: BG161P0001/3.1-03/2010 „Подкрепа за
развитието на природни, културни и исторически атракции”, Проект Развитие
на културно историческите атракции на територията на Община Хисаря по
Оперативна програма Регионално развитие” 2007 - 2013, Приоритетна ос 3:
„Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.1: „Подобряване на
туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, 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
№ 128
Взето с Протокол № 10 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05.2020 год.
Относно: точка „Десета“ - Докладна записка относно: Готовността на
община Хисаря за летния сезон - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община
Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет
Хисаря
Р Е Ш И :
Приема информацията за готовността на община Хисаря за летния сезон.
МОТИВИ: Приемането решението има за цел да провери готовността на
общината за летния туристически сезон, като атрактивна туристическа
дестинация за балнеология и СПА туризъм. 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
№ 129
Взето с Протокол № 10 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05.2020 год.
Относно: точка „Единадесета“ - Докладна записка относно:
Актуализация на Бюджет 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, при спазване изискванията
на чл.27 ал.4 и ал.5 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 и 7.
2.
Утвърждава бюджет и щатна численост на Общинско предприятие
„ЧОСР” гр. Хисаря, съгласно Приложение № 3
3.
Приема актуализация по Разчета на сметките за средства от ЕС на
община Хисаря, съгласно Приложения № 4, 5 и 6.
4.
Изменя стойността по т.1 от Ремонтната програма на община
Хисаря - Ремонт залата на Общински съвет - 28 000 лв.

МОТИВИ: С оглед контрола върху осигуряването и финансирането на
публични блага и услуги, преразпределението и трансферирането на средства в
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общинския бюджет и в изпълнение на законовите разпоредби по изпълнението
и неговото отчитане, Общинския съвет намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 16
Присъствали – 16
- „против“ –няма
Гласували – 16
- „въздържали се“ – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
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
№ 130
Взето с Протокол № 10 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05.2020 год.
Относно: точка „Дванадесета“ - Докладна записка относно: Заявление вх.
№ 26-00-91/30.01.2020 г. от „РЕИЖ” ООД, представлявано от Г. Д. В., за
одобряване на ПУП-Парцеларен план на уличен канал от съществуващ уличен
канал до обекти в УПИ 046004, 046005, за складова дейност, УПИ 046018,
046019, за производствена и складова дейност (предприятие за преработка на
плодове и зеленчуци), УПИ 046022, 046036, за хотел, УПИ 046025, за жилищно
застрояване, УПИ 046026, за жилищно застрояване, м. „Вранъкови исаци-02”,
ЕКАТТЕ 77270, землище гр. Хисаря, 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, ал. 2 от ЗМСМА и при спазване
изискванията на чл.27 ал.4 и ал.5 ЗМСМА, както и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,
Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Одобрява ПУП-Парцеларен план на уличен канал от съществуващ уличен
канал до обекти в УПИ 046004, 046005, за складова дейност, УПИ 046018,
046019, за производствена и складова дейност (предприятие за преработка на
плодове и зеленчуци), УПИ 046022, 046036, за хотел, УПИ 046025, за жилищно
застрояване, УПИ 046026, за жилищно застрояване, м. „Вранъкови исаци-02”,
ЕКАТТЕ 77270, землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив,
преминаващо през поземлени имоти 77270.1.12 (стар номер 000580) и
77270.46.235 (стар номер 000235), общинска собственост, по кадастралната
карта на землище гр. Хисаря, съгласно пунктири в тъмносиньо за трасето и
пунктири в светло синьо за сервитута на приложения проект.
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МОТИВИ: С оглед инвеститорските намерения и необходимостта за
изграждане на уличен канал до обекти в УПИ 046004, 046005, за складова
дейност, УПИ 046018, 046019, за производствена и складова дейност
(предприятие за преработка на плодове и зеленчуци), УПИ 046022, 046036, за
хотел, УПИ 046025, за жилищно застрояване, УПИ 046026, за жилищно
застрояване, м. „Вранъкови исаци-02”, ЕКАТТЕ 77270, землище гр. Хисаря,
което ще обезпечи тяхното нормално функциониране, Общинския съвет намира
решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 16
Присъствали – 16
- „против“ –няма
Гласували – 16
- „въздържали се“ – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 131
Взето с Протокол № 10 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05.2020 год.
Относно: точка „Тринадесета“ - Докладна записка относно: Заявление вх.
№ 26-00-92/30.01.2020 г. от „РЕИЖ” ООД, представлявано от Г. Д. В., за
одобряване на ПУП-Парцеларен план на уличен водопровод PE-HD Ф 90 от
съществуващ водопровод PE-HD Ф 90 до обекти в УПИ 046004, 046005, за
складова дейност, УПИ 046018, 046019, за производствена и складова дейност
(предприятие за преработка на плодове и зеленчуци), УПИ 046022, 046036, за
хотел, УПИ 046025, за жилищно застрояване, УПИ 046026, за жилищно
застрояване, м. „Вранъкови исаци-02”, ЕКАТТЕ 77270, землище гр. Хисаря,
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, ал. 2 от ЗМСМА и при спазване
изискванията на чл.27 ал.4 и ал.5 ЗМСМА, както и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, с
поименно гласуване Общинския съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Одобрява ПУП-Парцеларен план на уличен водопровод PE-HD Ф 90
от съществуващ водопровод PE-HD Ф 90 до обекти в УПИ 046004, 046005, за
складова дейност, УПИ 046018, 046019, за производствена и складова дейност
(предприятие за преработка на плодове и зеленчуци), УПИ 046022, 046036, за
хотел, УПИ 046025, за жилищно застрояване, УПИ 046026, за жилищно
застрояване, м. „Вранъкови исаци-02”, ЕКАТТЕ 77270, землище гр. Хисаря,
Община Хисаря, Област Пловдив, преминаващ през поземлени имоти
77270.1.12 (стар номер 000580) и 77270.46.235 (стар номер 000235), общинска
собственост, по кадастралната карта на землище гр. Хисаря, съгласно линии в
тъмносиньо за трасето и пунктири в светло синьо за сервитута на приложения
проект.

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

МОТИВИ: С оглед инвеститорските намерения, както и изграждането на
водопровод до обекти в УПИ 046004, 046005, за складова дейност, УПИ
046018, 046019, за производствена и складова дейност (предприятие за
преработка на плодове и зеленчуци), УПИ 046022, 046036, за хотел, УПИ
046025, за жилищно застрояване, УПИ 046026, за жилищно застрояване, м.
„Вранъкови исаци-02”, ЕКАТТЕ 77270, землище гр. Хисаря, Община Хисаря,
Област Пловдив, Общинския съвет намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
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
№ 132
Взето с Протокол № 10 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05.2020 год.
Относно: точка „Четиринадесета“ - Докладна записка относно: Заявление
вх. № 26-00-89/30.01.2020 г. от „РЕИЖ” ООД, представлявано от Г. Д. В., за
одобряване на ПУП-Парцеларен план на кабелна линия 20 kV от нов ЖР стълб
№ 29А до обекти в УПИ 046004, 046005, за складова дейност, УПИ 046018,
046019, за производствена и складова дейност (предприятие за преработка на
плодове и зеленчуци), УПИ 046022, 046036, за хотел, УПИ 046025, за жилищно
застрояване, УПИ 046026, за жилищно застрояване, м. „Вранъкови исаци-02”,
ЕКАТТЕ 77270, землище гр. Хисаря, 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, ал. 2 от ЗМСМА и при спазване
изискванията на чл.27 ал.4 и ал.5 ЗМСМА, както и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, с
поименно гласуване Общински съвет - Хисаря

Р Е Ш И :
Одобрява ПУП-Парцеларен план на кабелна линия 20 kV от нов ЖР
стълб № 29А до обекти в УПИ 046004, 046005, за складова дейност, УПИ
046018, 046019, за производствена и складова дейност (предприятие за
преработка на плодове и зеленчуци), УПИ 046022, 046036, за хотел, УПИ
046025, за жилищно застрояване, УПИ 046026, за жилищно застрояване, м.
„Вранъкови исаци-02”, ЕКАТТЕ 77270, землище гр. Хисаря, Община Хисаря,
Област Пловдив, преминаваща през поземлени имоти 77270.1.12 (стар номер
000580), 77270.1.368 (стар номер 001368) и 77270.46.235 (стар номер 000235),
общинска собственост, по кадастралната карта на землище гр. Хисаря съгласно

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

линии в червено за трасето и пунктири в светло синьо за сервитута на
приложения проект.
МОТИВИ: С оглед инвеститорските намерения, както и необходимостта
на кабелна линия 20 kV от нов ЖР стълб № 29А до обекти в УПИ 046004,
046005, за складова дейност, УПИ 046018, 046019, за производствена и
складова дейност (предприятие за преработка на плодове и зеленчуци), УПИ
046022, 046036, за хотел, УПИ 046025, за жилищно застрояване, УПИ 046026,
за жилищно застрояване, м. „Вранъкови исаци-02”, ЕКАТТЕ 77270, землище
гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, Общинския съвет намира
решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
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
№ 133
Взето с Протокол № 10 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05.2020 год.
Относно: точка „Петнадесета“ - Докладна записка относно: Заявление вх. №
94-00-Т-87/08.05.2020 г. от Т. П. Ш.за разрешение на КПИИ (комплексен
проект за инвестиционна инициатива) – за план-схема и ТИП за трасе за
въздушна линия ниско напрежение за захранване на ФЕЦ за производство на
ел. енергия в УПИ I-общински, кв. 17, по плана на с. Старо Железаре, Община
Хисаря, Област Пловдив.- - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община
Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ,
с поименно гласуване Общински съвет - Хисаря
Р Е Ш И :
1.
Дава съгласие за преминаване на трасе за въздушна линия ниско
напрежение за захранване на ФЕЦ за производство на ел. енергия в УПИ Iобщински, кв. 17 по улици с о.т. 16-7-5 по плана на с. Старо Железаре, Община
Хисаря, Област Пловдив.
2.
Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, проучване и
проектиране на План-схема на трасе за въздушна линия ниско напрежение за
захранване на ФЕЦ за производство на ел. енергия в УПИ I-общински, кв. 17 по
улици с о.т. 16-7-5 по плана на с. Старо Железаре, Община Хисаря, Област
Пловдив.

МОТИВИ: След преценка на инвеститорските намерения, както и след
анализ на КПИИ (комплексен проект за инвестиционна инициатива), който

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
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включва изработване на специализирана план-схема за трасе за въздушна линия
ниско напрежение за захранване на ФЕЦ за производство на ел. енергия в УПИ
I-общински, кв. 17, по улици с о.т. 16-7-5 по плана на с. Старо Железаре,
Община Хисаря, Област Пловдив, Общинския съвет 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
№ 134
Взето с Протокол № 10 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05.2020 год.
Относно: точка „Шестнадесета“ - Докладна записка относно: Одобряване
на ПУП-Парцеларен план и план-схема за обект «Отводняване минерален отток
от водопиен павилион „Момина баня” до съществуваща ревизионна шахта 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 и при спазване
изискванията на чл.27 ал.4 и ал.5 ЗМСМА, както и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, с
поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Одобрява ПУП-Парцеларен план и план-схема на уличен канал за
отводняване на минерален отток от водопиен павилион „Момина баня” и КЕИ
„Парилки” до съществуваща РШ 43 на външен колектор от кв. Момина баня,
гр. Хисаря, Община Хисаря, преминаващ през парк „Момина бая” с дължина 92
м, по ул. „Илин Паунов” в участъка на о.т. 202-162-161-160-295 с дължина 88 м,
по черен път с дължина 26.36 м и през поземлен имот 77270.2.479, м. Плажа-02,
общинска публична собственост, НТП Пасище по КККР на гр. Хисаря, Община
Хисаря Област Пловдив, съгласно линии в червено за трасето и пунктири и
щриховки в зелено за сервитута на приложения проект.

МОТИВИ: Предложеният КПИИ (комплексен проект за инвестиционна
инициатива) е досежно обект, който включва изграждане на канал с обща
дължина 248 м, чието трасе преминава в зелените площи на парк „Момина

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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баня” с дължина 92 м, по ул. „Илин Паунов” с о.т. 202-162-161-160-295 с
дължина 88 м, в черен път с макадамова настилка с дължина 68 м, от които
41.64 м попадат извън урбанизираната територия 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 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.
Предвид предходно решение № 116/21.04.2020 г. на ОбС – Хисаря, с което е
дадено разрешение за преминаване на трасето на канализацията в описаните
имоти и за изработване на ПУП-Парцеларен план за трасето, попадащо извън
урбанизираните граници на гр. Хисаря, и план-схема за частта от трасето в
регулационните граници на гр. Хисаря, както и необходимостта от изграждане
на такъв канал, с който ще бъде подобрено състоянието на инфраструктурата на
Община Хисаря, Общинския съвет намира решението за целесъобразно.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
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
№ 135
Взето с Протокол № 10 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05.2020 год.
Относно: точка „Седемнадесета“ - Докладна записка относно: Ремонтновъзстановителни дейности по яз. „Керезлъка“, зем. с. Красново и яз. „Лещака“,
зем. с. Кръстевич, Община Хисаря - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на
община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и при спазване на
изискванията на чл.27 ал.4 и ал.5 ЗМСМА, с поименно гласуване Общински
съвет Хисаря

Р Е Ш И :
1.
Общински съвет Хисаря дава разрешение на фирма „МОНТАЖИ“
ЕАД да използва общински пътища с ПИ 40333.236.462 /яз. „Лещака“/ и част от
ПИ 39579.147.80 /яз. „Керезлъка“/, от републикански път III-606 до яз.
Керезлъка и между ПИ 39579.147.30 и 39579.147.75, за достъп до яз. „Лещака“
и яз. „Керезлъка“ по време на извършване на ремонт и възстановяване на
язовирните стени на гореспоменатите язовири.
2.
Общински съвет Хисаря дава разрешение на фирма „МОНТАЖИ“
ЕАД да подравни и насипи с 0.30 м. трошен камък общински пътища с ПИ
40333.236.462 /яз. „Лещака“/ и ПИ 39579.147.80 /яз. „Керезлъка“/, от
републикански път III-606 до яз. Керезлъка и между ПИ 39579.147.30 и
39579.147.75.
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МОТИВИ: Налице е необходимост да бъде извършен ремонт и
възстановяване на язовирните стени яз. „Лещака“ и яз. „Керезлъка“, с оглед
гарантиране сигурността на населението, живеещо в близост до водните обекти,
както и обезпечаване на достатъчен воден ресурс в язовирите. С оглед
характера и спецификата ремонтните дейности, е необходимо същите да бъдат
обезпечени с тежкотоварна техника и машини. Логистиката по предходното
изречение налага и необходимостта изпълнителят на ремонтните дейности да
използва общински пътища с ПИ 40333.236.462 /яз. „Лещака“/ и част от ПИ
39579.147.80 /яз. „Керезлъка“/, от републикански път III-606 до яз. Керезлъка и
между ПИ 39579.147.30 и 39579.147.75, за достъп до яз. „Лещака“ и яз.
„Керезлъка“, като след това възстанови първоначалното им състояние като ги
подравни и насипи с трошен камък. Предвид изложеното, Общинския съвет
намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
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
№ 136
Взето с Протокол № 10 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05.2020 год.
Относно: точка „Осемнадесета“ - Докладна записка относно: Актуализация
на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с
общинската собственост за 2020 година - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на
община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 т.2 от
Закона за общинската собственост
Р Е Ш И :
1.Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и
разпореждане с общинската собственост за 2020 година, като в Раздел ІІ, точка
ІІ.1. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем“, подточка ІІ.1.1. „Имоти в регулация“, включва:
Помещение
1.Помещение на първи /партерен/
етаж в читалище и кметство

площ/кв.м
Село Красново
82.00

дейност
кафе - аперитив

МОТИВИ: Мотивите за предложената актуализация са, че предходните
наемни договорни обвързаности по отношение цитирания недвижимият имот са
приключили. Имотът е освободен от наемателя и предаден на община Хисаря.
Същевременно има интерес за наемането на помещението. Предвид
предходното и с цел осигуряване на приходи за общинския бюджет за
обезпечаване финансирането на общинските дейности, е обоснована и
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предложената актуализация на Годишната програма на община Хисаря за
управление и разпореждане на с имотите общинска собственост съгласно чл. 8,
ал. 9 от ЗОС. Общинския съвет намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
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
№ 137
Взето с Протокол № 10 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05.2020 год.
Относно: точка „Деветнадесета“ - Докладна записка относно: Постъпило
предложение от Сдружение „Асоциация за социална, здравна и правна помощ
Пловдив”, БУЛСТАТ 177136010, с което се депозира проект на Договор за
гражданско дружество и пътна карта във връзка с участие и реализация на
община Хисаря в „Програма за възстановяване и устойчив растеж на община
Хисаря след covid-19” - докладва: инж. Найден Павлов – Председател на
Общински съвет Хисаря..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 15 от ЗМСМА, при спазване на чл.27,
ал.5 от ЗМСМА, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Взе се решение Община Хисаря да не участва като съдружник в
учредяването на Дружество по ЗЗД във връзка с осъществяване на
предложената от Сдружение „Асоциация за социална, здравна и правна помощ
Пловдив”, БУЛСТАТ 177136010 Програма за възстановяване и устойчив
растеж на община Хисаря след covid-19.
2. Не приема Програма за възстановяване и устойчив растеж на община
Хисаря след covid-19, предложената от Сдружение „Асоциация за социална,
здравна и правна помощ Пловдив”, БУЛСТАТ 177136010.

МОТИВИ: Предложението от Сдружение „Асоциация за социална,
здравна и правна помощ Пловдив” по реализиране Програма за възстановяване
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и устойчив растеж на община Хисаря след covid-19 е учредяването на
дружество по ЗЗД, в което като съдружник да вземе участие община Хисаря.
Липсата конкретика по отношение ангажиментите, които следва да поеме
общината. Обобщено са изложени някои от задълженията на общината при
нейно евентуално участие в дружество по ЗЗД, като едно от тях е поемане на
гаранционна финансова отговорност за задълженията на новото ДЗЗД при
участието по програми, което е неприемливо. Общинския съвет намира
решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували – 16

- „за” – 13
- „против“ – няма
- „въздържали се“ – 3

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 138
Взето с Протокол № 10 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 19.05.2020 год.
Относно: точка „Двадесета“ - Докладна записка относно: Определяне на
представител на Общински съвет Хисаря като член на комисия по
водоспасителната дейност, определена със Заповед РД-05-370 от 12.05.2020 г.
на кмета на община Хисаря - докладва: инж. Найден Павлов.
На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет
Р Е Ш И :
Общински съвет – Хисаря определя д-р Стефан Недевски за свой
представител като член на комисия по водоспасителната дейност, определена
със Заповед РД-05-370 от 12.05.2020 г. на кмета на община Хисаря.
МОТИВИ: С оглед попълване състава на комисия по водоспасителната
дейност, определена със Заповед РД-05-370 от 12.05.2020 г. на кмета на община
Хисаря, както и отчитайки желанието, опита и професията на д-р Стефан
Димитров Недевски Общинския съвет намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 16
Присъствали – 16
- „против“ – няма
Гласували – 16
- „въздържали се“ – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

