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

Препис!
Р Е Ш Е НИЕ
№ 139
Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.06.2020 год.
Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно: План за работата на
Общински съвет – Хисаря за второто полугодие на 2020 год. - докладва инж.
Найден Павлов– председател на Общински съвет Хисаря.
На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 4 от
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински
съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Приема плана за работата на Общински съвет-Хисаря за второто
полугодие на 2020 год. с направените предложения:
от м. Октомври точка 4 – Приемане на Стратегия за развитие на
образователната система в община Хисаря– да се обсъди като точка 6
в месец Септември;
- т. 1 от м. Юли – Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 год. да се
обсъди като т. 4 в същия месец;
- Да се добави т. 5 в м. Юли – Доклад за читалищата в община Хисаря;
- Да се добави т. 8 в м. Декември Годишна програма за развитието на
читалищата в община Хисаря.
-
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МОТИВИ: С цел оптимизиране работата на общинския съвет, както и
предвид публичното начало и информираността на местната общност относно
въпросите, които ще бъдат разгледани и решенията, които ще се гласуват по
тях, Общинският съвет намира настоящото решение за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКО
ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 140
Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.06.2020 год.
Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно: Приемане на
Наредба за управление на отпадъците на община Хисаря.- докладва: инж.
Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, 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
Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26,
ал. 1 и ал. 3 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, с поименно
гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Отменя Наредба за управление на отпадъците на община Хисаря,
приета с Решение № 463, взето с протокол № 53 от 21.01.2014 г. на Общински
съвет Хисаря.
2. Приема Наредба за управление на отпадъците на община Хисаря.
МОТИВИ: Действащата към момента Наредба за управление на
отпадъците на община Хисаря, приета с Решение № 463, взето с протокол №
53 от 21.01.2014 г. на Общински съвет Хисаря, в голяма част от текстове си
противоречи на нормативните актове, уреждащи дейностите, свързани с
управление на отпадъците. В потвърждение на изложеното по-горе е и
обстоятелството, че с Решение № 2393 от 21.11.2019г. на Административен
съд Пловдив, II състав, постановено по адм. дело № 2210 по описа на съда за
2019г. са отменени като незаконосъобразни и противоречащи на нормативните
актове от по-висока степен много текстове на наредбата С това се създават
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предпоставки за неправилно приложение на подзаконовата нормативна
уредба, действаща на територията на Община Хисаря, което може да доведе
до издаването на незаконосъобразни административни актове, в изпълнение на
правомощията, регламентирани със специалния закон и подзаконовите
нормативни актове. С оглед предходното общински съвет намира решението
за законосъобразно и целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 141
Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.06.2020 год.
Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно: Предоставяне на
услуга „Доставка на храна“ от Домашен социален патронаж - докладва: инж.
Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1, т.2 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, при спазване
изискванията на чл.27 ал.4 ЗМСМА, с поименно гласуване Общински съвет
Хисаря
Р Е Ш И :
1. Възлага на Кмета на община Хисаря, считано от 01.01.2021г. да
организира предоставянето на услугата „Доставка на храна” за всички
населени места от общината чрез възлагане на външен изпълнител под
формата на кетъринг услуга подготовката и доставката на храната до
пунктове в общината.
2. Потребителят заплаща стойността на храната по доставна цена от
кетъринг услугата.
3. Общината финансира разходите за доставка на храната от пунктовете
за доставка до потребителите.
4. Намалява числеността на персонала зает в дейност „Домашен
социален патронаж” , считано от 01.01.2021г. от 7бр. на 2 бр.
МОТИВИ: С оглед оптимизиране на разходите на Община Хисаря, както
и повишаване на качеството на предоставяната от общината услуга „Доставка
на храна” и включването на потребители от всички населени места на община
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Хисаря, включително и потребителите от ДЦСХ – Хисаря, общински съвет
намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

- „за” – 9
- „против“ –5
- „въздържали се“ – 3

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 142
Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.06.2020 год.
Относно: точка „Четвърта“ - Докладна записка относно: Информация за
постъпилите жалби и сигнали в Общината и работата по тяхното решаване 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 :
1.Общински съвет приема Информацията за постъпилите жалби и сигнали
в Община Хисаря и работата по тяхното решаване.
МОТИВИ: С оглед осъществяване на контрол върху работата на
Общинската администрация и решаването на въпросите, поставени пред нея,
Общинския съвет намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 143
Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.06.2020 год.
Относно: точка „Пета“ - Докладна записка относно: Заявление от В. А. Т.
с Вх. № 94-00-В-130/08.06.2020 год. - 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 докладната и заявлението за информация.
Като възлага на Общинска администрация да разработи и предостави за
съгласуване варианти на схема за паркиране от северната страна на ул. „Васил
Петрович“.
МОТИВИ: В интерес на жителите на територията на община Хисаря,
както и с оглед бъдещо оптимизиране организацията на движението и
паркирането на територията на община Хисаря, Общинския съвет намира
решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 17
Присъствали – 17
- „против“ –няма
Гласували – 17
- „въздържали се“ – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 144
Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.06.2020 год.
Относно: точка „Шеста“ - 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 :
Не приема актуализиране на Годишната програма на община Хисаря за
управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 година, като в
Раздел ІІ. „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи
за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в
капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за
публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия“; точка ІІ.2.
„Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
продажба“, подточка ІІ.2.1. „Имоти в регулация“, включва:
ПИ 1161 кв.97 – плаж, по КРП на гр. Хисаря, състоящ се от 6003 кв.м. и
построените в него: съблекалня, едноетажна полумасивна сграда 31 кв.м.
/лекарски кабинет, стая спасители и охрана/, два специализирани басейна евин и адамов с размери 4/4 метра, масивна едноетажна сграда 50 кв.м. – склад,
открит басейн с размери 10/35 метра, масивна едноетажна сграда 594 кв. м. –
спортен комплекс, открит басейн с размери 10/25 метра, детски басейн и
тоалетна.
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МОТИВИ: С оглед стратегическото за община Хисаря значение на обект ПИ
1161 кв.97 – плаж, по КРП на гр. Хисаря, състоящ се от 6003 кв.м. и
построените в него: съблекалня, едноетажна полумасивна сграда 31 кв.м.
/лекарски кабинет, стая спасители и охрана/, два специализирани басейна евин и адамов с размери 4/4 метра, масивна едноетажна сграда 50 кв.м. – склад,
открит басейн с размери 10/35 метра, масивна едноетажна сграда 594 кв. м. –
спортен комплекс, открит басейн с размери 10/25 метра, детски басейн и
тоалетна, както и необходимостта за допълнителна информация досежно други
рентабилни варианти по експлоатация на обекта, общински съвет намира
решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
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Препис!
Р Е Ш Е НИЕ
№ 145
Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.06.2020 год.
Относно: точка „Седма“ - Докладна записка относно: Приемане и
утвърждаване начална тръжна цена за продажба на: Апартамент 1/5, вход В,
етаж 1 в блок 9 - АБ, състоящ се от 2 спални, кухня, дневна и сервизни
помещения с площ от 88 кв.м., ведно с избено помещение с площ от 8.00 кв.м. и
2.570 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху
мястото, представляващо ПИ 134 по КП на гр.Хисаря, с административен
адрес: гр. Хисаря, ул. „Хайдут Генчо“ № 1 - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет
на община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.3, чл.35, ал.1 и чл.41,
ал.2 от Закона за общинската собственост,с поименно гласуване Общински
съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на:
- Апартамент 1/5, вход В, етаж 1 в блок 9 - АБ, състоящ се от 2 спални,
кухня, дневна и сервизни помещения с площ от 88 кв.м., ведно с избено
помещение с плош от 8.00 кв.м. и 2.570 % идеални части от общите части на
сградата и правото на строеж върху мястото, представляващо ПИ 135 по КП на
гр.Хисаря, с административен адрес: гр. Хисаря, ул. „Хайдут Генчо“ № 1 –
частна общинска собственост, съгласно АОС № 484/11.12.2012г.
2. Приема и утвърждава за начална тръжна цена на имота по точка 1,
определената с доклад на оценител инж. З. Д. Р. пазарната стойност в размер на
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33 250.00 /тридесет и три хиляди двеста и петдесет / лева без ДДС.
3. Възлага на кмета на община Хисаря да организира, проведе публичния
явен търг и въз основа на резултатие от търга да издаде заповед и сключи
договор за продажба.
МОТИВИ: В изпълнение на годишната програма на Община Хисаря за
управление и разпореждане с общинската собственост, както и с цел
осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване финансирането
на голяма част от общинските дейности, Общински съвет Хисаря намира
настоящото решение за целeсъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

- „за” – 16
- „против“ –няма
- „въздържали се“ – 1

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 146
Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.06.2020 год.
Относно: точка „Осма“ - Докладна записка относно: Приемане и
утвърждаване начални тръжни цени за продажба на 5 броя урегулирани
поземлени имоти по КРП на село Мътеница - докладва: инж. Пенка Ганева кмет на община Хисаря.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.3, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2
от Закона за общинската собственост, чл. 45 ал. 1, т.5 от ЗДДС, във връзка с чл.
68, ал.1, т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в Община Хисаря, Пловдивска област, с поименно
гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1.Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на:
1.1. УПИ I – 361, жил. стр., кв. 29 по КРП на село Мътеница с площ 3798
кв. м., частна общинска собственост съгласно АОС № 1359/11.05.2020г.
1.2. УПИ III – 362, жил. стр., кв. 29 по КРП на село Мътеница с площ
11466 кв. м. частна общинска собственост съгласно АОС № 1360/11.05.2020г.
1.3. УПИ IV – 363, жил. стр., кв. 29 по КРП на село Мътеница с площ
9146 кв. м. частна общинска собственост съгласно АОС № 1361/11.05.2020г.
1.4. УПИ IV – 357, жил. стр., кв. 26 по КРП на село Мътеница с площ 840
кв. м. частна общинска собственост съгласно АОС № 1362/11.06.2020г.
1.5. УПИ VI – 360, жил. стр., кв. 26 по КРП на село Мътеница с площ
1894 кв. м. – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1363/11.05.2020г.
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2. Приема и утвърждава начална тръжна цена за урегулираните
поземлени имоти по т.1, определената с докладите на инж. З. Д. Р.– независим
лицензиран оценител, пазарна стойност на правото на собственост с начислен
ДДС , съгласно чл. 45, ал. 1 т. 5 от ЗДДС, както следва:
за УПИ I–361, жил. стр., квартал 29 по КРП на село Мътеница –
30 081.00 (тридесет хиляди осемдесет и един) лева
за УПИ III–362, жил. стр., кв. 29 по КРП на село Мътеница – 90 812.00
(деветдесет хиляди осемстотин и дванадесет) лева
за УПИ IV–363, жил. стр., кв. 29 по КРП на село Мътеница – 72 437
(седемдесет и две хиляди четиристотин тридесет и седем) лева
за УПИ IV–357, жил. стр., кв. 26 по КРП на село Мътеница – 6 653.00
(шест хиляди шестстотин петдесет и три) лева
за УПИ VI–360, жил. стр., кв. 26 по КРП на село Мътеница – 15 000.00
(петнадесет хиляди) лева .
3. Възлага на кмета на община Хисаря да организира, проведе публичните
явни търгове и въз основа на резултатите да издаде заповед и сключи договор
за продажба.
МОТИВИ: В изпълнение на годишната програма на Община Хисаря за
управление и разпореждане с общинската собственост, както и с цел
осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване финансирането
на голяма част от общинските дейности, Общински съвет Хисаря намира
настоящото решение за целeсъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 17
Присъствали – 17
- „против“ –няма
Гласували – 17
- „въздържали се“ – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 147
Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.06.2020 год.
Относно: точка „Девета“ - Докладна записка относно: Продажба и
демонтаж на метална конструкция за двуетажна вила със ЗП – 86.40 кв. м. и
РЗП – 172.80 кв. м., монтирана в УПИ – I – парк, мин. баня и техн.
инфраструктура, кв. 3 по КРП на с. Красново, Красновски бани - докладва: инж.
Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА чл. 8 ал. 1 и, чл. 35, ал. 1 от
ЗОС, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие за продажба и демонтаж на метална конструкция за
двуетажна вила със ЗП – 86.40 кв.м. и рзп-172.80 кв.м., монтирана в УПИ Iпарк, мин.баня и техн. Инфраструктура, кв. 3 по КРП на с. Красново ,
Красновски бани, с общото тегло 10 080 /десет хиляди и осемдесет/ килограма.
2. Определя метод на продажба - публичен явен тър.
3. Приема и утвърждава начална тръжна цена за металната
конструкция по т очка 1, определената с доклад от месец май 2020 г. на
независим лицензиран оценител инж. З. Д. Р., пазарна стойност в размер на
7 900.00 /седем хиляди и девестотин/ лева без ДДС при разходи за демонтаж
за сметка на купувача.
4. Възлага на Кмета на общината да извърши всички нормативно
определени действия по изпълнение на настоящето решение.
МОТИВИ: Касае се за движима вещ, която е извън употреба. С цел
осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване финансирането
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на общинските дейности, Общински съвет Хисаря намира настоящото решение
за целeсъобразно.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 148
Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.06.2020 год.
Относно: точка „Десета“ - Докладна записка относно: Отдаване под наем
на самостоятелен обект – кафене с площ 82 кв. м., находящо се на първи етаж
от двуетажна сграда, застроена в УПИ VI – кметство, поща и културен дом, кв.
24 по КРП на с. Красново - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община
Хисаря.
На основание чл. 21 ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 1 и ал. 2 и чл. 41 ал. 2
от ЗОС, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем на
самостоятелен обект с площ 82 кв.м., находящ се на първи етаж от двуетажна
сграда, застроена в УПИ VI - кметство, поща и културен дом, кв.24 по КРП на
с. Красново, за срок от 10 години, дейност - кафене .
2. Приема и утвърждава начална тръжна цена за обекта по т. 1
месечната наемна цена определена с доклад от месец май 2020 г. на
независим лицензиран оценител инж. З. Д. Р. – 174.00 (сто седемдесет и
четири лева ) без ДДС.
3. Възлага на кмета на община Хисаря да организира и проведе
публичения явен търг по точка 1, както и да сключи договора за наем.
МОТИВИ: Имотът не е необходим за нуждите на органите на общината,
нито на юридически лица, които са на издръжка от общинския бюджет. С цел
осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване финансирането
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на общинските дейности, Общински съвет Хисаря намира настоящото решение
за целeсъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 149
Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.06.2020 год.
Относно: точка „Единадесета“ - Докладна записка относно:
Предложение за прекратяване на съсобственост в УПИ XLIV-5135, кв. 90 по
КП на град Хисаря одобрен със заповеди № РД-02-14-2299/2000 година и №
РД-05-402/12.10.2010 година и РП одобрен със заповеди № 516/1971 година и
№ РД-05-345/23.08.2011 година- докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община
Хисаря
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 36 ал.1 и чл.51 ал.1 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в община Хисаря, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1.Общински съвет Хисаря дава съгласие за прекратяване съсобствеността
между община Хисаря и С. С. Ч. от гр. София, в УПИ XLIV-5135, кв. 90 по КП
на град Хисаря одобрен със заповеди № РД-02-14-2299/2000 год. и № РД-05402/12.10.2010 год. и РП одобрен със заповеди № 516/1971 год. и № РД-05345/23.08.2011 година.
2.Прекратяването на съсобствеността да се извърши по реда на чл.36 ал.1
т.2 от ЗОС и чл.51 ал.1, т.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в община Хисаря - продажба частта на
общината на съсобственика.
3.Приема изготвената от независим лицензиран оценител инж. Л. Л. сертификат на КНОБ № 100100749/24.12.2009 година, препоръчителна пазарна
стойност на правото на собственост върху общинските 211/1038.50 кв.м. в УПИ
XLIV-5135, кв. 90 по КРП на гр. Хисаря, като определя и приема за
окончателна предложената от ПК Комисия по икономика,
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бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси продажна цена от
100 лева за кв.м. без ДДС или обща цена за правото на собственост върху
общинските 211/1038.50 кв.м. в УПИ XLIV-5135, кв. 90 по КРП на гр. Хисаря
от 21000 лева без ДДС.
5. С. С. Ч. от гр. София, да придобие изцяло собственост върху УПИ
XLIV-5135, кв. 90 по КП на град Хисаря одобрен със заповеди № РД-02-142299/2000 год. и № РД-05-402/12.10.2010 год. и РП одобрен със заповеди №
516/1971 год. и № РД-05-345/23.08.2011 година, след като заплати на община
Хисар 21000 лева без ДДС представляващи стойността на правото на
собственост върху общинските 211/1038.50 кв.м. в УПИ XLIV-5135, кв. 90 по
КРП на гр. Хисаря.
6. Кметът на община Хисаря да издаде заповед и сключи договор за
продажба.
МОТИВИ: Настоящото решение се взима на основание чл.21 ал.1 т.8 от
ЗМСМА, чл. 36 ал.1 и чл.51 ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество в община Хисаря. Като се взе предвид,
че е постъпило заявление от съсобственика С. С. Ч., както и след извършване на
оценка на недвижимия имот и дебат, общинския съвет няма интерес да
придобие правото на собственост върху цялото УПИ и намира решението за
прекратяване съсобствеността чрез продажба на общинските части за поцелесъобразна. С постъпилата продажна цена от предстоящата сделка, се
обезпечава финансирането на общинските дейности.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 10
Присъствали – 17
- „против“ –няма
Гласували – 17
- „въздържали се“ – 7
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 150
Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.06.2020 год.
Относно: точка „Дванадесета“ - Докладна записка относно: Преминаване
на кетъринг в детските градини в община Хисаря - докладва: инж. Пенка Ганева
- кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
1. Храненето в детските градини в община Хисаря да се извършва чрез
кетъринг.
2. Дава съгласие да бъде подпомогнато храненето на децата, като за целта
от бюджета на „Местна дейност” се предвидят средства, които да
покриват 20% от таксата за храна на ден за всяко дете.
МОТИВИ: С оглед оптимизиране на разходите на Община Хисаря, както
и подпомагане на родителите на децата от детските градини при плащане на
таксата за храна, общински съвет намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 9
Присъствали – 17
- „против“ –5
Гласували – 17
- „въздържали се“ – 3
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

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

Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 151
Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.06.2020 год.
Относно: точка „Тринадесета“ - 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 ЗМСМА, с поименно гласуване Общинския
съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Приема актуализация на инвестиционната програма за 2020 г. съгласно
приложение 1.
МОТИВИ: След преглед и анализ на инвестиционната програма за 2020
год., се установява необходимост от неговото актуализиране. Така например по
отношение включен през редовната сесия на м.Април 2020 год. обект и
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, е необходими повече средства от заложените. С оглед
обществения интерес и бюджета на общината, целесъобразно е обект 9
Реконструкция и благоустрояване на улица Паисий Хилендарски в гр. Хисаря
да отпадне от ИП за 2020 г. поради недостатъчни средства, а на негово място да
бъде включен нов обект по ремонт на покрива на читалище в кв. Веригово, гр.
Хисаря, което няма да кумулира големи разходи. Актуализация е необходима и
за някои обекти от ИП за 2020 год., за които са проведени процедури, сключени
са договори за изпълнение на дейностите и конкретни стойности за тях – такъв
обект е обект 7: Реконструкция и благоустрояване на улица „Никола Вапцаров”
в участъка между Републикански път III-642 и улица "Васил Левски" (между
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осови точки 87-76-75-35 по регулационния план на гр. Хисаря), за който е
платен аванс, като представения в докладната конкретен разчет, обосновава
необходимост ат актуализация на инвестиционната програма за 2020 год.
Аналогична е ситуацията и с подмяна на Главен водопроводен клон I в село
Черничево, община Хисаря. С оглед предходното, общинския съвет намира
решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 152
Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.06.2020 год.
Относно: точка „Четиринадесета“ - Докладна записка относно:
Информация за реализацията на проектите по Европейски програми - докладва:
инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл.21, ал.2 и чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА Общински съвет
- Хисаря
Р Е Ш И :
Приема информацията за реализация на проектите по Европейските програми.
МОТИВИ: Приемането решението има за цел да провери по какви проекти
работи общината, на какъв етап от изпълнението им и сроковете, в които следва
да бъдат завършени, поради което Общински съвет-Хисаря намира решението
за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 153
Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.06.2020 год.
Относно: точка „Петнадесета“ - Докладна записка относно: Промяна вида
собственост на имот № 000 506 – полски път, землище село Мътеница, от
публична в частна общинска собственост - докладва: Гатьо Султанов –
общински съветник в Община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3, чл. 8, ал.
9, т. 2 от ЗОС, с поименно гласуване Общински съвет - Хисаря
Р Е Ш И :
1. Не приема решение, с което на основание чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС да
обяви за частна общинска собственост имот 000 506 с площ от 0,128 дка.,
нтп – полски път, землище с. Мътеница.
2. Не актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и
разпореждане с общинска собственост за 2020 г., като не включва в нея
имот 000 506 с площ от 0,128 дка., нтп – полски път, землище с.
Мътеница, който общината има намерение да предложи за продажба.
МОТИВИ: Съгласно чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет
приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и
кметовете на райони и кметства. В изпълнение на правомощията си по ал. 1
Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения,
декларации и обръщения. Съгласно чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската
собственост, имотите и вещите - публична общинска собственост, които са
престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2, се обявяват от общинския
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съвет за частна общинска собственост. За взимането на тези решенията
ЗМСМА е предвидил квалифицирано мнозинство. В конкретния случай това
мнозинство не е налично, не са налице предпоставките за промяна от публична
в частна общинска собственост поземлен имот № 000 506, предвид което
общински съвет е задължен да не приеме предложеното с докладната проекторешение.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030,
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 154
Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.06.2020 год.
Относно: точка „Шестнадесета“ - Докладна записка относно: Отчет за
дейността на „Медицински център I – Хисар“ ЕООД за 2019 год.- докладва:
Нели Симеонова – Управител на „Медицински център I – Хисар“ ЕООД.
На основание чл. 21, ал.1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 147, ал. 2,
във връзка с чл. 137, ал.1, т.3 от ТЗ и във връзка с чл.10, ал.1, т.3 и т. 25 от
Наредбата за реда за учредяване търговски дружества и упражняване правата
на собственост на Община Хисаря върху общинската част от капитала на
търговските дружества, Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Приема отчета за дейността на „Медицински център I – Хисар“ ЕООД за
2019 год.
МОТИВИ: С оглед упражняване правата на едноличен собственик на
капитала в общинското еднолично дружество с ограничена отговорност във
връзка с приемането на годишен финансов отчет, придружен с писмен доклад
за работата си, за финансовото и икономическото състояние на дружеството за
съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване, Общински съвет
намира настоящото решение за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 155
Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.06.2020 год.
Относно: точка „Седемнадесета“ - Докладна записка относно: Заявление вх.
№ 94-00-М-191/15.06.2020 год. от М. К. К. – специалист „Селско стопанство и
гори“ за настаняване под наем във ведомствен апартамент №8, ет. 4, вх. В, бл.
8-АБ, ул. „Хайдут Генчо“ 1, гр. Хисаря - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на
община Хисаря.
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.5 ал.2 от
Наредба на общински съвет Хисаря за условията и реда за установяване на
жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища по чл. 45а от
ЗОС на ОбС Хисаря, , с поименно гласуване Общински съвет Хисаря

Р Е Ш И :
1. Общински съвет Хисаря дава съгласие М. К. К. – специалист «Селско
стопанство и гори» да бъде настанена под наем във ведомствен апартамент №
8, ет. 4, вх. В, бл.8-АБ, ул. “Хайдут Генчо” № 1, гр. Хисаря, състоящ се от
преходен хол и спалня, кухня, баня и тоалетна с обща площ 72 кв.м., частна
общинска собственост, съгласно АОС № 39/17.07.2006 година.
2. Кметът на община Хисаря да издаде настанителна заповед и сключи
договор за наем.
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МОТИВИ: С оглед обстоятелството, че апартамент № 8, ет. 4, вх. В, бл.8АБ, ул. “Хайдут Генчо” № 1, в гр. Хисаря е ведомствен, а молителят отговаря
на изискванията на Наредба на общински съвет Хисаря за условията и реда за
установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински
жилища, общинският съвет намира решениет за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

- „за” – 16
- „против“ – няма
- „въздържали се“ – 1

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 156
Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.06.2020 год.
Относно: точка „Осемнадесета“ - Докладна записка относно: Мое заявление
вх. № 93-00-122/08.06.2020 г. за разрешаване на изработване на проект за
изменение на ПУП-ПРЗ за част от квартал 97 по КРП на село Паничери,
община Хисаря, област Пловдив, одобрен със заповеди № 2866, 2867 от
11.06.1940 г. - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 от
ЗУТ,, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря
Р Е Ш И :
Дава съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от
квартал 97 по КРП на село Паничери, община Хисаря, област Пловдив,
включващ урегулирани поземлени имоти – УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII,
УПИ VIII, УПИ IХ, УПИ Х, УПИ ХI, УПИ ХII, УПИ ХIII, УПИ ХIV, УПИ ХV,
УПИ ХVI, УПИ ХVII, УПИ ХVIII, УПИ XIX УПИ XX, УПИ XXI, частна
общинска собственост; квартална градина и изменение на уличната регулация
за улица с осови точки 270-271-272-273-275-276.
МОТИВИ: Територията, определена за „Квартална градина” е обособена в
отделен квартал 97а, като в него се образуват УПИ I-зеленина и УПИ IIзеленина, общинска собственост, разделени от съществуващ на място
отводнителен канал. Като взе предвид, че новообразуваните УПИ отговарят на
изискванията на чл. 19, ал. 1, т. 4 за минимални размери за лице и площ и до
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всеки УПИ е осигурен достъп, както и необходимостта от изразяване на
съгласие от общинския съвет за изработване на проект за изменение на ПУППРЗ, общинския съвет намира решението за целесъобразно.

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

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 157
Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.06.2020 год.
Относно: точка „Деветнадесета“ - Докладна записка относно: Осъществен
контрол по законосъобразност по чл.45 ал.4 ЗМСМА във връзка с Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет - Хисаря, неговите комисии,
взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение 60, взето с
Протокол 7 от 18.02.2020 год. - докладва: инж. Найден Павлов – Председател
на Общински съвет Хисаря..
На основание чл. 45, ал. 9 и ал.10 от ЗМСМА във връзка с Решение 60, взето
с Протокол 7 от 18.02.2020 год., при спазване изискванията на чл.27 ЗМСМА,
както и изложените от областния управител на област Пловдив в писмо с
вх.No105 от 04.03.2020 год. фактически и правни основания, Общински съвет –
Хисаря
Р Е Ш И :
1. В Глава четвърта. Общински съветник от Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет - Хисаря, неговите комисии,
взаимодействието му с общинска администрация (приет с Решение 60, взето
с Протокол 7 от 18.02.2020 год.), в чл.25, ал.1 се правят следните изменения:
1.1. Точка 8 се отменя;
1.2. Досегашната т.9 става т.8;
1.3. Досегашната т.10 става т.9;
1.4. Досегашната т.11 става т.10.
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2. Приема повторно Решение 60, взето с Протокол 7 от 18.02.2020 год. на
Общински съвет Хисаря в частта, с която приема чл.50 ал.1 от Глава седма.
Комисии на общинския съвет от Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет - Хисаря, неговите комисии, взаимодействието му с общинска
администрация.
3. В Глава девета. ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА
РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ от Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет - Хисаря, неговите комисии,
взаимодействието му с общинска администрация (приет с Решение 60, взето с
Протокол 7 от 18.02.2020 год.), в чл.92, ал.3 се изменя така:
„(3) Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно
върнатия за ново обсъждане акт, с мнозинство, определено в закон, но с не помалко от повече от половината от общия брой на общинските съветници.”
4. Приема повторно Решение 60, взето с Протокол 7 от 18.02.2020 год. на
Общински съвет Хисаря в частта, с която приема чл.95, чл.96 и чл.97 от Глава
девета. ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА
РЕШЕНИЯИ ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ от Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет - Хисаря, неговите комисии,
взаимодействието му с общинска администрация.
5. В Глава петнадесета. Преходни и заключителни разпоредби от Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет - Хисаря, неговите комисии,
взаимодействието му с общинска администрация (приет с Решение 60, взето с
Протокол 7 от 18.02.2020 год.), в § 5 думите „приемането му” се заменят с
„разгласяването му”.
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МОТИВИ: В изпълнение и спазвайки изискванията на чл.45 ЗМСМА,
както и спазвайки указанията на Областния управител на област Пловдив с
писмо в писмо с вх.No105 от 04.03.2020 год., Общински съвет Хисаря намира
решението за законосъобразно и целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 158
Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.06.2020 год.
Относно: точка „Двадесета“ - Докладна записка относно: Докладна записка
от Георги Топузлийски за отпускане на безлихвен заем от Община Хисаря на
НЧ „Иван Вазов-1904г.” гр.Хисаря. - докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на
община Хисаря.
На основание чл. 80 ал.1 т.2 от Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет – Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация във вр. с отлагане вземане на решение по чл.21, ал.1,
т.10 от ЗМСМА, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.104, ал.1, т.5 от Закона за
публичните финанси и чл.5, ал.1, т.5 от Закона за общинския дълг, с поименно
гласуване Общински съвет
Р Е Ш И :
Отлага гласуването по внесена от инж. Пенка Ганева – кмет на община
Хисаря докладна записка за отпускане на безлихвен заем от Община Хисаря на
НЧ „Иван Вазов-1904г.” гр.Хисаря.
МОТИВИ: Във връзка с възникнала необходимост от доуточняване на
докладната записка, както и проучване за други възможности за авансово
финансиране, Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 159
Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.06.2020 год.
Относно: точка „Двадесет и първа“ - 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
Р Е Ш И :
1. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и
разпореждане с общинската собственост за 2020 год., като в Раздел II.,
„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 II.2. „Описание на имотите, които
общината има намерение да предложи за продажба“, подточка II.2.2.
„Земеделски земи“, включва:
Поземлен имот 55378.141.4 област Пловдив, община Хисаря, с.
Паничери, м. ПЯСЪКА, вид собственост: Общинска частна, вид
територия: Земеделска, категория 5, НТП Нива. Площ 829кв. м., стар
номер 141004, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-780/01.11.2019
год. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГК.
МОТИВИ: Във връзка с проявен интерес за закупуване на имота, с цел
осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване финансирането
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на част от общинските дейности, Общински съвет-Хисаря намира настоящото
решение за целeсъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 17
Присъствали – 17
- „против“ – няма
Гласували – 17
- „въздържали се“ – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 160
Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.06.2020 год.
Относно: точка „Двадесет и втора“ - Докладна записка относно:
Кандидатстване като партньор по Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ
МЕСТНО
РАЗВИТИЕ,
Процедура
BG05M2OP0013.015 МИГ Хисаря - Образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства в община Хисаря – докладва: инж. Пенка Ганева –
кмет на община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т.23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и съгласно Условията за
кандидатстване по Оперативна програма
„Наука и образование за
интелигентен
растеж“
2014-2020
чрез
подхода
ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, Процедура BG05M2OP001-3.015
МИГ Хисаря
- Образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства в община Хисаря, с поименно гласуване
Общински съвет
Р Е Ш И :
1.
Дава съгласие Община Хисаря да кандидатства в процедурите за
избор на партньор, обявени от детските градини – ДГ „ЧАЙКА”, с.
Старосел, ДГ „МЕЧО ПУХ“, гр.Хисаря, ДГ „ДЪГА“, гр.Хисаря, ДГ
„ПИНОКИО“, гр.Хисаря, ДГ „СЛЪНЦЕ“, с.Паничери и училищата- ОУ
„ХРИСТО БОТЕВ“, с.Паничери, СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“,
гр.Хисаря, ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, гр.Хисаря, ОУ ВАСИЛ
ЛЕВСКИ, гр.Хисаря и ОУ ХРИСТО БОТЕВ, с.Красново.
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1.2. Дава съгласие при избор от страна на учебните заведения кмета на
Община Хисаря да подпише Споразумение за партньорство (Приложение
VI) от Условията на кандидатстване и да предостави изискуемите
документи, които се подават на етап „Кандидатстване“.
2. Дава съгласие Община Хисаря да кандидатства и като главен участникзаявител по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО
РАЗВИТИЕ,
Процедура
BG05M2OP001-3.015
МИГ
Хисаря
Образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства в община Хисаря.
МОТИВИ:
Процедура
BG05M2OP001-3.015
МИГ
Хисаря
Образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства в община Хисаря е с цел осъществяване на подкрепа за
социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез
подобряване на достъпа им до качествено образование. Специфични цели
на процедурата са повишаване на качеството на предучилищното и
училищното образование, подобряване на достъпа до предучилищното и
училищното
образование,
вкл.
професионалното
образование
на
територията на МИГ Хисаря и намаляване броя на необхванатите от
образователната система, на отпадащите от училище и на преждевременно
напусналите училище на територията на МИГ Хисаря. Общинският съвет
приема, че целесъобразно да кандидатства по процедурата както като
партньор на главен кандидат, така и като главен кандидат – заявител. По
този начин възможностите за фактическо участие в процедурата се
разкриват в по – пълен обем. С оглед предходното, общинският съвет
намира решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
- „за” – 17
Присъствали – 17
- „против“ – няма
Гласували – 17
- „въздържали се“ – няма
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХИСАРЯ
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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 161
Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.06.2020 год.
Относно: точка „Двадесет и трета“ - Докладна записка относно:
Удължаване на срока за възстановяване на предоставения безлихвен заем от
Община Хисаря на Сдружение „МИГ Хисаря“ до 22.07.2020 год. – докладва:
Мария Мустакова – общински съветник и Председател на УС „МИГ Хисаря“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, при спазване на
изискванията на чл.27 ал.4 и ал. 5, вр. чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за
публичните финанси и чл. 60, ал. 2 от АПК, с поименно гласуване Общински
съвет
Р Е Ш И :
Удължава срока на предоставения безлихвен заем до 22.07.2020 год.
МОТИВИ: С Решение 23, взето с Протокол 4 от 23.12.2019 год. на
Общински съвет Хисаря, Община Хисаря е предоставила на Сдружение „МИГ
Хисаря” временен безлихвен заем за обезпечаване дейностите на сдружението.
Срокът за връщане на предоставената сума е бил 30.06.2020 год. С оглед
актуалната информация за оперативната дейност на сдружението, предоставена
от Председателя на Сдружение „МИГ Хисаря”, очакваните приходи и
обезпечаване на несмущаваща дейността на сдружението обстановка,
общински съвет намира решението за целесъобразно. Решението е със
значителен обществен интерес, тъй като предоставения заем е целеви за
изпълнение на дейностите от, съгласно Споразумение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ №РД 50-36 от 20.04.2018г. за изпълнение на
стратегия за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.4 „Текущи
разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно
развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата
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за развитие на селските райони за периода 2014-2020г, сключено между
сключено между Управляващия орган на Програмата за развитие на селските
райони 2014 - 2020г., Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2014 – 2020г., Управляващия орган на Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020г., Управляващия
орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж
2014 – 2020 г.“ и Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“
2014 – 2020 г. от една страна и Сдружение „МИГ Хисаря“ от друга. Дейността
на сдружението следва да бъде непрекъсната, като всяко финансово
затруднение би рефлектирало негативно и върху Община Хисаря, която е един
от принципалите в това сдружение. С оглед предходните мотиви е оправдано
допускането на предварително изпълнение на настоящото решение по см. на
чл.60 ал.2 АПК.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
Гласували – 17

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

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/
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П р е п и с!
Р Е Ш Е НИЕ
№ 162
Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет гр. Хисаря,
Пловдивска област състояло се на 23.06.2020 год.
Относно: точка „Двадесет и четвърта“ - Докладна записка относно:
Предстоящо общо събрание на акционерите на „УМБАЛ ПЛОВДИВ” АД докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря.
На основание чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, във вр. с чл.224 ал.1 от ТЗ, във вр.
с чл.9 от НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ
ДРУЖЕСТВА И УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА
ОБЩИНА ХИСАРЯ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА
ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, с поименно гласуване Общински съвет –
Хисаря
Р Е Ш И :
1. Определя за представител ad hoc (ад хок) на община Хисаря като
акционер в „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ” АД, ЕИК 115532049 Георги Недев –
адвокат на Общински съвет Хисаря, който да получи и да се запознае
материалите, свързани с дневния ред за насроченото за 28/07/2020 год. общо
събрание на
акционерите „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ” АД, ЕИК 115532049.
2. В срок до 17/07/2020 год., определеният в предходната т.1 представител
да представи конспектирано становище за извършеното проучване.
МОТИВИ: С оглед адекватното упражняване правата на акционер в УМБАЛ
Пловдив АД, Общински съвет Хисаря счита за целесъобразно и
законосъобразно да определи представител, който да проучи материалите
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свързани с предстоящото общо събрание на акционерите и да уведоми
Общинския съвет с нарочно съставено становище, което да бъде използвано
като фундамент при предстоящото решение на Общински съвет във връзка с
начина на гласуване и представителство за насроченото събрание на
акционерите на УМБАЛ Пловдив АД.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 17
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,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Милена Балямска/

