
     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 

 

           №  111 

 

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

Пловдивска област състояло се на 19.04. 2016 год. 

 

Относно: точка „Единадесета” - Докладна записка учредяване на право 

на ползване върху имот с № 023 051, в землището на с. Maло Крушево с 

ЕКАТТЕ 46752, община Хисаря, с площ на имота 4.590 дка, начин на трайно 

ползване: нива, за разполагане на пчелин - 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. 2 от 

Закона за общинската собственост във връзка с чл. 11, ал. 2 от Закона за 

пчеларството, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

            Р  Е  Ш  И  : 

 

 Отлага обсъждането на Докладна записка учредяване на право на 

ползване върху имот с № 023 051, в землището на с. Maло Крушево с ЕКАТТЕ 

46752, община Хисаря, с площ на имота 4.590 дка, начин на трайно ползване: 

нива, за разполагане на пчелин за доуточняване. 

 

 МОТИВИ: С цел допълване на докладната с изискващи се документи, 

Общинския съвет намира настоящото решение 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/ 

mailto:obstina@hisar.bg


 

     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 

 

           №  112 

 

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

Пловдивска област състояло се на 19.04. 2016 год. 

 

Относно: точка „Дванадесета” - Докладна записка относно учредяване 

на право на ползване върху имот с № 000 121, в землището на с. Ново Железаре 

с ЕКАТТЕ 52088, община Хисаря, с площ на имота 1.874 дка, начин на трайно 

ползване: Друга селскостопанска територия, за разполагане на пчелин - 

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. 2 от 

Закона за общинската собственост във връзка с чл. 11, ал. 2 от Закона за 

пчеларството, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

            Р  Е  Ш  И  : 

 

         Отлага обсъждането на Докладна записка относно учредяване на право на 

ползване върху имот с № 000 121, в землището на с. Ново Железаре с ЕКАТТЕ 

52088, община Хисаря, с площ на имота 1.874 дка, начин на трайно ползване: 

Друга селскостопанска територия, за разполагане на пчелин за доуточняване. 

 МОТИВИ: С цел допълване на докладната с изискващи се документи, 

Общинския съвет намира настоящото решение 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/ 

mailto:obstina@hisar.bg


 

     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 

 

           №  113 

 

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

Пловдивска област състояло се на 19.04. 2016 год. 

 

 

 

Относно: точка „Тринадесета” - Докладна записка относно заявление вх. 

№ 26-00-254/24.03.2016г. от “Теленор България” ЕАД за изработване на ПУП и 

провеждане на процедура за промяна на предназначението на общинска земя 

(пасище, мера) ПИ № 501001, с площ от 1.074 дка, общинска собственост, 

местност “Свети Атанас”, с. Старосел, община Хисаря - докладва Т. Илиева – за 

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

 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, чл.  124а, 

ал. 1, чл. 124б,  чл. 125 от ЗУТ, чл. 2, ал. 2 и чл. 17, ал. 2 от ЗОЗЗ, Общински 

съвет гр. Хисаря 

       Р  Е  Ш  И  : 

 

  1. Упълномощава Теленор България ЕАД да извърши процедури по 

промяна предназначението на земеделска земя  ПИ № 501001, с площ от 1.074 

дка, общинска собственост, местност “Свети Атанас”, с. Старосел, община 

Хисаря от името на Община Хисаря за сметка на Теленор България ЕАД. 

  2. Одобрява задание на основание чл. 124б от ЗУТ за проектиране на 

ПУП- ПЗ за промяна предназначението на земеделска земя  ПИ № 501001, с 

площ от 1.074 дка, общинска собственост, местност “Свети Атанас”, с. 

Старосел, община Хисаря. 

  3. Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ изработване на ПУП - 

ПЗ за промяна предназначение на земеделска земя ПИ № 501001, с площ от 

mailto:obstina@hisar.bg


1.074 дка, общинска собственост, местност “Свети Атанас”, с. Старосел, 

община Хисаря за съоръжение на техническата инфраструктура – мобилно 

телекомуникационно оборудване. 

  

МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения и 

необходимостта от промяна предназначението на посочения имот, Общински 

съвет намира решението 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 

 

           №  114 

 

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

Пловдивска област състояло се на 19.04. 2016 год. 

 

 

 

Относно: точка „Четиринадесета” - Докладна записка относно заявление 

вх. № 26-00-129/11.02.2016г. и Заявление вх. № 26-00-129(2)/10.03.2016г  от 

“Винарска Изба Старо Железаре” ООД за допускане изработване на ПУП-

Парцеларен план на трасе за напоителен тръбопровод за ПИ 134001, местност 

“Влачището”, землище Старо Железаре - докладва Т. Илиева – за кмет (Заповед 

№ РД-05-254/13.04.2016 г.) 

 

 

На основание чл. 21,  ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.124, чл. 

124а, ал. 1, чл. 125 от ЗУТ, чл. 2, ал. 2 и чл. 17, ал. 2 от ЗОЗЗ, с поименно 

гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря 

 

            Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Одобрява задание за проектиране на ПУП - Парцеларен план на трасе 

за напоителен тръбопровод Ф110 за ПИ 134001, местност “Влачището”, 

землище Старо Железаре, преминаващ през преминаващ през ПИ 000029, 

000036, 000048, 000053, 000105, 000111, 000117. 

2. Дава съгласие за прокарване на напоителен водопровод през ПИ № 

000029,  ПИ № 000036 и ПИ № 000105 – полски пътища, ПИ № 000048- 

изоставени орни земи, стопанисвани от Община Хисаря, ПИ № 000111-пасища, 

мери, стопанисвани от Община Хисаря и ПИ № 000117-дерета, оврази, ями – 

публична общинска собственост. 

mailto:obstina@hisar.bg


3. Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, проучване и 

проектиране на ПУП - Парцеларен план на трасе за напоителен тръбопровод 

Ф110 за ПИ 134001, местност “Влачището”, землище Старо Железаре от язовир  

№ 000050, преминаващ през преминаващ през ПИ 000029, 000036, 000048, 

000053, 000105, 000111, 000117. 

 

МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения и 

необходимостта от преминаване напоителен водопровод през имоти 

стопанисвани от Общината и имоти публична общинска собственост, 

Общински съвет намира решението 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 

 

           №  115 

 

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

Пловдивска област състояло се на 19.04. 2016 год. 

 

Относно: точка „Петнадесета” - Докладна записка относно издаване на 

разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Момина 

баня” - 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. 44, ал. 1, чл. 46, 

ал. 1, б. „ж”, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Да бъде издадено Разрешително за водовземане от повърхностен 

воден обект – яз. „Момина баня” ( имот № 000105 ) , землище на гр. Хисаря, 

община Хисаря  за захранване на съществуваща система за капково напояване 

на зеленчукови насаждения (корнишони)  в землището на гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 

77270, имот № 096036, на Генка Вълкова Пановска, гр. Хисаря, ул. ,,Тодор 

Каблешков” № 24, общ. Хисаря, обл. Пловдив земеделски производител.  

МОТИВИ: Настоящото решение е прието в изпълнение на разпоредбите 

на Закона за водите за издаване на разрешения за водовземане от водни обекти, 

които са общинска собственост 

 

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/ 

mailto:obstina@hisar.bg


 

     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 

 

           №  116 

 

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

Пловдивска област състояло се на 19.04. 2016 год. 

 

Относно: точка „Шестнадесета” - Докладна записка относно приемане на 

Годишния план за развитие на социалните услуги в община Хисаря през 2017 г. 

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

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36б, 

ал. 4 от ППЗСП, Общински съвет гр. Хисаря 

 

       Р  Е  Ш  И  : 

 

 Приема Годишния план за развитие на социалните услуги в община 

Хисаря през 2017 г. 

 

 МОТИВИ: Приемането на плана има за цел да определи броя, вида и 

капацитета на социалните услуги, които функционират на територията на 

община Хисаря, броя, вида и капацитет на социалните услуги, които се 

предлага да бъдат открити, закрити и/или преструктурирани на територията на 

общината, източниците на тяхното финансиране и ресурсно обезпечаване, 

поради което Общинския съвет намира настоящото решение за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “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/ 

mailto:obstina@hisar.bg


 

     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 

 

           №  117 

 

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

Пловдивска област състояло се на 19.04. 2016 год. 

 

Относно: точка „Седемнадесета” - Докладна записка относно определяне 

основната месечна работна заплата на кмета на с. Ново Железаре - докладва Т. 

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

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 4, ал. 1 от ПМС 

№ 67/2010 год., Общински съвет гр. Хисаря 

 

       Р  Е  Ш  И  : 
 

Определя основна работна заплата на кмета на с. Ново Железаре г-н 

Петър Ненов в размер на 715 лв. 

 

МОТИВИ: В изпълнение с разпоредбите на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и постановлението за заплатите в  

бюджетните организации и дейности, Общинския съвет намира решението 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/ 

mailto:obstina@hisar.bg


 

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 

 

           №   118 

 

Взето с Протокол № 14 срещу подпис Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област на  04.05. 2016 год. 

 

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно отмяна на Решение 

№ 795, взето с протокол № 88/08.09.2015г. на Общински съвет Хисаря за 

учредяване  безвъзмездно право на строеж в УПИ II-1002, кв. 29 по КРП на гр. 

Хисаря – Археологически резерват за филиала на Спешна медицинска помощ – 

докладва Тони Илиева – за кмет на Община Хисаря, съгласно заповед № РД-05-

254/13.04.2016 г. 

 

На основание чл. 21,  ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 1 ЗС, чл. 

137, ал. 1, т. 7, чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 180 от Закона за 

устройство на територията, чл. 51а, ал. 4, т. 3 от ЗОС, чл. 10, ал. 1 т. 11 и ал. 

2 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване 

правото на собственост на Община Хисаря върху общинската част от 

капитала на търговските дружества (приета с Решение № 40/24.01.2012 г.) 

и чл. 60, ал. 1 от АПК и чл. 37, ал. 4 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска администрация, срещу подпис, Общински 

съвет гр. Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Отменя Решение № 795, взето с протокол № 88/08.09.2015 г. 

2. Дава съгласие „Медицински център І - Хисар” ЕООД да учреди 

безвъзмездно право на строеж в полза на Министерство на здравеопазването, за 

нуждите на Център за спешна медицинска помощ-Пловдив, за реализиране на 

сграда - филиал за спешна медицинска помощ в гр. Хисаря в УПИ II-1002, кв. 
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29 по КРП на гр. Хисаря – Археологически резерват, /бивша детска 

консултация/. 

3. В случай, че Министерство на здравеопазването не реализира 

инвестиционния проект по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-

2020г. отстъпеното право на строеж се погасява по реда на чл. 67, ал.1 от 

Закона за собствеността. 

4. Упълномощава Управителя на  „Медицински център І – Хисаря” ЕООД 

да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на строеж, както и за 

провеждане на необходимите по ЗУТ процедури, съгласно правомощията му 

предвидени в чл. 10, ал. 2 от Наредба за реда за учредяване на търговски 

дружества и упражняване правото на собственост на Община Хисаря върху 

общинската част от капитала на търговските дружества (приета с Решение № 

40/24.01.2012 г.). 

5. Допуска предварително изпълнение  на решенията от деня на 

приемането им, съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК, поради спешна нужда от 

създаване на сграда-филиал за спешна медицинска помощ в гр. Хисаря, във 

връзка с реализиране на проект на Министерство на здравеопазването, 

определен за бенефициент по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-

2020 г. 

 

МОТИВИ: С оглед гарантиране на местната общност на бърз достъп до 

медицинска помощ при спешни случаи, Общинския съвет намира настоящото 

решение за целесъобразно. 

 

 
 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 10 

Подписали – 10     - “против” – няма 

Гласували – 10     - “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 

 

           №  119 

 

Взето с Протокол № 15 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 17.05. 2016 год. 

 

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно отмяна на  Решение 

№ 105 и Решение № 110 в частта по т. 1.3 и т. 1.4, взети с протокол № 13 от 

19.04.2016 г. на основание чл. 45, ал. 7,  вр. с ал. 9 от ЗМСМА - докладва Гатьо 

Султанов – председател на ОбС. 

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от ЗМСМА 

и писмо с изх. № АК-01-93 от 04.05.2016 г. на Областен управител на Област 

Пловдив и дадените в него указания, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  :  

 

1. Отменя Решение № 105 взето с Протокол № 13 от 19.04.2016 г. 

2. Отменя Решение № 110 в частта по т.1.3 и т.1.4, взето с Протокол № 13 

от 19.04.2016 г. 

МОТИВИ:  Във връзка със спазване на законовите изисквания, Общински 

съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 15 

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

 

                                         ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ /п/ д-р Стефан Недевски 

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/ 
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     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 

 

           №  120 

 

Взето с Протокол № 15 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 17.05. 2016 год. 

 

Относно: точка „Втора” - Докладна записка относно приемане Общинска 

програма за закрила на детето за 2016 год. - докладва Гатьо Султанов – 

председател на ОбС. 

 

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” – 15 

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

 

 ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ /п/ д-р Стефан Недевски 

 

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/ 
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