
     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      

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  99 

 

Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 22.03. 2016 год. 

 

 

Относно: точка „Шестнадесета” - Докладна записка относно 

актуализация на Календара на културните събития н община Хисаря за 

2016 г. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисар. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 

от ЗМСМА, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Извършва промяна в Календара на културните мероприятия на 

Общината за 2016г., както следва: 

 
КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ В ОБЩИНА ХИСАРЯ ЗА 2016 г. 

№ 

Време и 

място на 

провеждане 

Наименование на 

събитието (анотация) Организатор 

 

Бюджет 

план 

лв. 

 

Бюджет 

план 

лв. 

било става 

4. 03.03. 

Национален празник 

на Република 

България и 138 год. 

от Освобождението на 

България от османско 

владичество - 

поднасяне на цветя и 

венци на Паметника на 

финландските воини и 

Община Хисаря, 

читалища, кметства 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 

mailto:obstina@hisar.bg


на Паметника на Лейди 

Странгфорд, празничен 

концерт, поднасяне на 

цветя на паметните 

плочи в населените 

места  

4а  

Участие на община 

Хисаря в издаването 

на албум с  авторски 

песни на г-н Георги 

Мишев 

 

Инициативен 

комитет и Община 

Хисаря 0 

 

 

 

 

 

 

500 

 

МОТИВИ: За пожизненото издаване авторските песни на хисарския 

творец Георги Мишев и популяризирането им, Общински съвет гр. Хисаря, 

намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 16 

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

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      

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №   100 

 

Взето с Протокол № 12 срещу подпис Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област на  11.04. 2016 год. 

 

 

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно учредяване 

право на строеж за пристройка към съществуваща сграда в УПИ ХІ-659, 

производствена дейност и обществено обслужване, кв. 5 по КРП на гр. 

Хисаря по молба на Валентин Танчев Недев, в качеството си на собственик 

и представляващ ЕТ „ВАТА-ВАЛЕНТИН НЕДЕВ” с ЕИК 15245871- 

докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря.  

 

 

На основание чл. 21,  ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, чл. 

38, ал. 2, чл. 41,  ал. 2,  от Закона за общинската собственост, във връзка 

с чл. чл. 46 ал. 2 от Наредбата по чл. 8 ал. 2 от ЗОС, срещу подпис, 
Общински съвет гр. Хисаря 

   Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие Кметът на община Хисаря да учреди без търг или 

конкурс безсрочно и възмездно право на строеж на Валентин Танчев Недев 

с ЕГН 7007164729, в качеството му на собственик и представляващ  ЕТ 

„ВАТА – ВАЛЕНТИН НЕДЕВ”, ЕИК 1524587, със седалище и адрес на 

управление: гр. Хисаря, ул. „Хан Крум” № 9, ет. 2  на едноетажна 

пристройка до 40.00 (четиридесет) кв. м. към съществуваща сграда, 

собственост на ЕТ „ВАТА – ВАЛЕНТИН НЕДЕВ”, ЕИК 1524587, съгласно 

нотариален акт за покупко-продажба № 114, том V, рег. № 6518, дело № 

803/2012 г. и нотариален акт за поправка на нотариален акт № 10, т. I, рег.  

№ 163,  дело № 9/2013 г., находяща се  в УПИ XI-659, производствена 
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дейност и обществено обслужване, квартал 5 по КРП на гр. Хисаря – частна 

общинска собственост, съгласно АОС № 778/15.03.2016 г.  

2.  Приема и определя цена на правото на строеж на пристройката по 

точка 1, изготвената от  „Пловдивинвест 21”  АД пазарна стойност на 

правото на строеж с начислен ДДС към нея -  3 840.00 (три хиляди 

осемстотин и четиридесет) лева. 

 

МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения, 

Общински съвет намира решението за целесъобразно. 

 
 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 11 

Подписали – 11     - “против” – няма 

Гласували – 11     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Петко Петров/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  101 

 

Взето с Протокол № 13 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 19.04. 2016 год. 

 

Относно: точка „Първа” - Информация за дейността и мерки на 

РСПБЗН гр. Хисаря във връзка с предстоящия летен пожароопасен период 

– 2016 г. - докладва Н. Илиев – гл. инспектор РСПБЗН гр. Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 

гр. Хисаря 

       Р  Е  Ш  И  : 

 

 1. Приема информацията за дейността и мерки на РСПБЗН гр. 

Хисаря във връзка с предстоящия летен пожароопасен период – 2016 г. за 

сведение. 

2. Общинска администрация-Хисаря да проучи състоянието на 

общинските горски пътища и направи предложение на заседанието през м. 

май  за формиране на такси за събиране от дърводобивните фирми за 

ползването им. 

 3. Одобрява сумата 150 лв. от Спортния  календар на Община Хисаря 

за провеждането на състезание „Млад огнеборец”. 

МОТИВИ: С приемането на информацията за дейността и мерки на 

РСПБЗН гр. Хисаря във връзка с предстоящия летен пожароопасен период 

– 2016 г. се извършва проверка и за готовността на местната РСПБЗН да 

реагира при пожари, включително и в горските територии общинска 

собственост. Общинския съвет-Хисаря намира настоящото решение за 

целeсъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 16 

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 
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ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:             /Петко Петров/                                                     

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  102 

 

Взето с Протокол № 13 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 19.04. 2016 год. 

 

Относно: точка „Втора” - Информация относно състоянието на 

парковете в общината, поддържане, опазване на тревната и дървесна 

растителност -докладва Т. Илиева – за кмет (Заповед № РД-05-

254/13.04.2016 г.) 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 

гр. Хисаря 

       Р  Е  Ш  И  : 

 

 Приема информацията за състоянието на парковете в общината, 

поддържане, опазване на тревната и дървесна растителност. 

 

МОТИВИ: С оглед контрола върху имотите публична общинска 

собственост, предназначени за задоволяване на обществените потребности 

на населението, състоянието на парковете в общината, поддържане и 

опазване растителността, Общинския съвет-Хисаря намира настоящото 

решение за целeсъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 16 

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 
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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      

 

П р е п и с ! 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  103 

 

Взето с Протокол № 13 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 19.04. 2016 год. 

 

 

 

Относно: точка „Трета” - Докладна записка относно информация за 

актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община 

Хисаря и второстепенните разпоредители към 31.03.2016 г. – докладва Т. 

Илиева – за кмет (Заповед № РД-05-254/13.04.2016 г.) 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.124, ал. 2, 

чл.125, ал. 4 от ЗПФ и чл. 42, ал. 4 от Наредбата на Общинския съвет, с 

поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

            Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема информацията за актуализираните промени по бюджета на 

Община Хисаря  и второстепенните разпоредители към 31.03.2016 г., 

съгласно Приложения №  1, 2, 3, 4. 
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МОТИВИ: Настоящото решение е в изпълнение разпоредбите на 

Закона за публичните финанси (Обн. - ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 

01.01.2014 г.), уреждащ процедурата по приемане на отчета за изпълнение 

на общинския бюджет  и участието на местната общност в този процес 

относно контрола върху публичните финанси, както и в изпълнение на 

разпоредбите относно  предоставяне на средства на общинските  училища 

и обслужващите им звена, поради което Общинския съвет намира същото 

за целесъобразно. 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 16 

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Петко Петров/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  104 

 

Взето с Протокол № 13 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 19.04. 2016 год. 

 

 

 

Относно: точка „Четвърта” - Докладна записка относно проектната 

готовност на Общинска администрация гр. Хисаря - докладва Т. Илиева – 

за кмет (Заповед № РД-05-254/13.04.2016 г.). 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински 

съвет гр. Хисаря 

       Р  Е  Ш  И  : 

 

 1. Приема докладната записка за проектната готовност на Общинска 

администрация гр. Хисаря. 

2. Одобрява изготвянето на проектите: 

- Работен проект за реконструкция и подмяна на вътрешната 

водопроводна мрежа в населени места на територията на Община Хисаря, 

както следва: с. Красново, с. Кръстевич, с. Старо Железаре и с. Черничево 

- Работен проект за рехабилитация на общинска пътна мрежа в 

Община Хисаря, както следва: 

 Път PDV2364 /III-606,Беловица-Любен/-Мало Крушево от                     

km 0+000 до km 1+600; 
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 Път PDV2363 /III-6061,Старосел-Старо Железаре/-Паничери-

Мътеница от km 0+000 до km 4+100; 

 Път PDV2362 /III-642,Хисаря-Дуванлии/-Черничево от km 0+000 до 

km 1+500; 

 Път PDV1365 /III-6061,Красново-Паничери/-Старосел-Тракийски 

култов храм от km 0+000 до km 3+000; 

 Път PDV1361 /III-642/-Хисаря -кв.Миромир от km 0+000 до km 

4+500;  

 Път PDV1360 /ІІ-64,Карлово-Песнопой/-Граница общ.(Хисаря-

Карлово)-Войнягово-Климент-Каравелово-/PDV1290/ от км. 0+000 до км 

3+100. 

- Работен проект за благоустрояване входа за Хисаря от Пловдив. 

 

МОТИВИ: С цел добиване на представа каква е проектната 

готовност на Общината и необходимостта от разработване на нови проекти 

за кандидатстване по програми финансирани от Европейския и/или 

Националния бюджет, Общинския съвет-Хисаря намира настоящото 

решение за целeсъобразно. 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 16 

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Петко Петров/ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  105 

 

Взето с Протокол № 13 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 19.04. 2016 год. 

 

 

Относно: точка „Пета” - Докладна относно приемане програма за 

закрила на детето за 2016 г. - докладва А. Пашова – директор ДСП-Хисаря 

 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински 

съвет гр. Хисаря 

       Р  Е  Ш  И  : 

 

  Приема програма за закрила на детето за 2016 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. Общинския 

съвет-Хисаря намира настоящото решение за целeсъобразно. 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 16 

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

mailto:obstina@hisar.bg


ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Петко Петров/ 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  106 

 

Взето с Протокол № 13 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 19.04. 2016 год. 

 

Относно: точка „Шеста” - Докладна записка относно допълване на 

културния календар на Общината за 2016 г. - докладва Т. Илиева – за кмет 

(Заповед № РД-05-254/13.04.2016 г.) 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, с 

поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

            Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Допълва културния календар на община Хисаря за 2016 год. с 

Фестивал на мажоретките „Хеса-Сара” 2016.   

2. Дава съгласие Фестивал на мажоретките „Хеса-Сара” 2016  да се 

проведе на 28.05.2016 год. в гр. Хисаря. 

3. Дава съгласие мероприятието да бъде финансирано от общински 

бюджет, съгласно Приложението към Докладната.  

МОТИВИ: Общински съвет-Хисаря приема решението за 

целесъобразно, с цел рекламиране на курорта и обмяна на опит между 

мажоретните състави от община Хисаря и съседните общини.   

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 16 

Присъствали – 16     - “против” – няма 

mailto:obstina@hisar.bg


Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Петко Петров/ 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  107 

 

Взето с Протокол № 13 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 19.04. 2016 год. 

 

 

 

Относно: точка „Седма” - Докладна записка относно прекратяване 

на членство на Община Хисаря в Сдружение „Местна инициативна група 

Община Хисар, Калояново, Съединение” БУЛСТАТ 160064357 - докладва 

Т. Илиева – за кмет (Заповед № РД-05-254/13.04.2016 г.) 

 

 

На основание чл. 21,  ал. 1, т. 15, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.22, 

ал.1, т.1  от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с 

поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

            Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие Община Хисаря да прекрати членството си в 

Сдружение „Местна инициативна група Община Хисар, Калояново 

Съединение” с БУЛСТАТ 160064357 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме всички фактически 

и правни действия от името и за сметка на Община Хисаря за прекратяване 

на членството в Сдружение „Местна инициативна группа Община Хисар, 

Калояново, Съединение”. 

mailto:obstina@hisar.bg


 

МОТИВИ: С оглед успешното прилагане на подхода „Воденото от 

общностите местно развитие” (ВОМР) в рамките на ПРСР 2014-2020 г., 

Общински съвет намира решението за целесъобразно. В края на 2015г. е 

сключен тристранен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по под мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” по мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на 

селските райони 2014 - 2020 г., като намерението е след прекратяване 

членството на Община Хисаря в Сдружение „Местна инициативна група 

Община Хисар, Калояново, Съединение”, да бъде регистрирана нова 

„Местна инициативна група”, в която да участва единствено Община 

Хисар. 
 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 16 

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  108 

 

Взето с Протокол № 13 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 19.04. 2016 год. 

 

 

Относно: точка „Осма” - Докладна записка относно актуализация на 

Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2016 година вх. № 109/13.04.2016 г. – докладва 

Т. Илиева – за кмет (Заповед № РД-05-254/13.04.2016 г.)  

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, чл. 

8, ал. 9, т. 2 от Закона за общинската собственост, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

            Р  Е  Ш  И  : 

 

Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление 

и разпореждане с общинската собственост за 2016 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.2.2.Земеделски земи, включва: 
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- Имот №216001 - нива, с площ 0.091 дка.VІІІ кат., местност 

„Куманче”, землище Старосел 

- Имот №129095 - нива, с площ 0.052 дка. ІV кат., местност 

„Брантий”, землище Старосел 

- Имот №129097 -  нива, с площ 0.189 дка. ІV кат., местност 

„Брантий”, землище Старосел. 

 

МОТИВИ: За предложените за продажба имоти има проявен 

интерес  за закупуването им от страна на инвеститор, 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 с имотите частна общинска собственост съгласно чл. 7, ал. 3 

и чл. 8, ал. 9 от ЗОС. Общински съвет-Хисаря намира настоящото решение 

за целeсъобразно. 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 16 

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Петко Петров/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  109 

 

Взето с Протокол № 13 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 19.04. 2016 год. 

 

 

 

Относно: точка „Девета” - Докладна записка относно актуализация 

на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2016 година вх. № 101/12.04.2016 г. - докладва 

Т. Илиева – за кмет (Заповед № РД-05-254/13.04.2016 г.) 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, чл. 

8, ал. 9, т. 2 от Закона за общинската собственост, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

            Р  Е  Ш  И  : 

 

Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление 

и разпореждане с общинската собственост за 2016 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; 
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точка ІІ.2. Описание на имотите, които общината има намерение да 

предложи за   продажба,  подточка ІІ.2.1. Имоти в регулация, включва: 

УПИ ІІ-складова база, квартал 24 по плана на с. Кръстевич с площ от 

1900 кв.м. частна общинска собственост, съгласно  акт № 40/16.02.2001 г. 

 

МОТИВИ: МОТИВИ: За предложения за продажба имот има проявен 

интерес  за закупуването му от страна на инвеститор, 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 с имотите частна общинска собственост съгласно чл. 7, ал. 3 

и чл. 8, ал. 9 от ЗОС. Общински съвет-Хисаря намира настоящото решение 

за целeсъобразно. 
 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 16 

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Петко Петров/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 

П р е п и с ! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  110 

 

Взето с Протокол № 13 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 19.04. 2016 год. 

 

 

 

Относно: точка „Десета” - Докладна записка относно приемане и 

утвърждаване на начални тръжни цени за продажба на общински 

земеделски имоти в землището на село Старосел и град Хисаря  - докладва 

Т. Илиева – за кмет (Заповед № РД-05-254/13.04.2016 г.) 

 

 

На основание чл. 21,  ал. 1, т. 8 и ал. 2 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 гр. Хисаря 

 

            Р  Е  Ш  И  : 

1. Да се извърши  продажба чрез публичен явен търг на:  

1.1. Имот № 338045, местност „Банята”, с. Старосел,  нтп – друга 

територия заета от селското стопанство, VI категория, площ 0.597 

дка.частна общинска собственост съгласно АОС № 779/15.03.2016 г. 

mailto:obstina@hisar.bg


1.2. Имот № 001198, с. Старосел, нтп- полски път, площ 0.754 дка. 

частна общинска собственост съгласно АОС № 768/17.02.2016 г. 

1.3. Имот №  000402, гр. Хисаря, местност „Сенеците - 04”, нтп –

изоставена нива, Х категория,  площ 0.741 дка. частна общинска 

собственост съгласно АОС № 772/26.02.2016 г. 

1.4. Имот № 000404, гр. Хисаря,  местност „Сенеците - 04”, нтп –

изоставена нива, Х категория,  площ 0.552 дка. частна общинска 

собственост съгласно АОС № 771/26.02.2016 г. 

1.5. Имот № 286038, местност „Дълга поляна”, с. Старосел, нтп – 

лозе, IV категория, площ 1.792 дка. частна общинска собственост съгласно 

АОС № 773/26.02.2016 г. 

1.6. Имот № 286043, местност „Дълга поляна”, с. Старосел, нтп – 

лозе, IV категория, площ 1.739 дка. частна общинска собственост съгласно 

АОС № 775/29.02.2016 г. 

17. Имот № 286078, местност „Дълга поляна”, с. Старосел, нтп – 

лозе, IV категория, площ 2.625 дка. частна общинска собственост съгласно 

АОС № 774/26.02.2016 г. 

1.8. Имот № 286125, местност „Дълга поляна”, с. Старосел, нтп – 

лозе, IV категория, площ 0.599 дка. частна общинска собственост съгласно 

АОС № 777/29.02.2016 г. 

1.9. Имот № 286157, местност „Дълга поляна”, с. Старосел, нтп – 

лозе, IV категория, площ 1.004 дка. частна общинска собственост съгласно 

АОС № 776/29.02.2016 г. 

 

2. Приема и утвърждава начални тръжни цени на имотите по точка 

първа, справедливите пазарни стойности, съгласно представените от  

“ПЛОВДИВИНВЕСТ-21” АД доклади, както следва : 

 

№ землище ПИ №    нтп площ 

 дка. 

кат. местност Начална 

цена 

в лева 

1. Старосел 338045 др.тер.заета 

от 

с. стопанство 

0.597 VI Банята              

600.00 

2. Старосел 001198 път 0.754                    

450.00 

3. Хисаря 000402 из.нива 0.741 Х Сенеците-04  670.00 670.00               

670.00 

4. Хисаря 000404 из.нива 0.552 Х Сенеците-04 500.00 

5. Старосел 286038 лозе 1.792 IV Дълга поляна 1 610.00           

6. Старосел 286043 лозе 1.739 IV Дълга поляна 1 565.00             

7. Старосел 286078 лозе 2.625 IV Дълга поляна 2 360.00              

8. Старосел 286125 лозе 0.599 IV Дълга поляна 540.00                 



9. Старосел 286157 лозе 1.004 IV Дълга поляна  905.00                 

 

3. Възлага на Кмета на община Хисаря да  проведе публичните явни 

търгове и сключи договорите за продажба. 

 

МОТИВИ: Мотивите за предложените продажби са, че за имота има 

проявен интерес  за закупуването им от страна на инвеститор, 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” – 16 

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Петко Петров/ 
 


