
     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 

 

           №  121 

 

Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 25.05.2016 год. 

 

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

работата на РУ на МВР-Хисаря по предотвратяване и разкриване на 

престъпления на територията на община Хисаря за изминалата 2015 год. 

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 относно работата на управлението по 

предотвратяване и разкриване на престъпления на територията на община 

Хисаря за 2015 год.  

 

 МОТИВИ: Решението е с цел проверка на оперативната обстановка в 

Общината, взаимодействието на РУП с изпълнителната власт за решаването на 

местните проблеми – спазването на законността, работата по безопасността на 

движението, опазване на обществения ред в изпълнение на Наредба № 1 на 

Общинския съвет. 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “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/ 
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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 

 

           №  122 

 

Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 25.05.2016 год. 

 

 

Относно: точка „Втора” - Информация относно реализацията на 

проектите по Европейските програми - 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 реализация на проектите по Европейските 

програми, по които община Хисаря има сключени договори. 

 

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  - “за” – 17 

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “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/ 
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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 

 

           №  123 

 

Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 25.05.2016 год. 

 

 

Относно: точка „Трета” - Информация относно готовността на Общината 

за летния сезон - 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 готовността на Общината за летния сезон. 

 

МОТИВИ: Приемането решението има за цел да провери готовността  на 

общината за летния туристически сезон, като атрактивна туристическа 

дестинация за балнеология и СПА туризъм. 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 14 

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – 3 

 

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 

 

           №  124 

 

Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 25.05.2016 год. 

 

 

Относно: точка „Четвърта” - Доклад относно общински гори - 

състояние, стопанисване и експлоатация - докладва инж. И. Русев – директор 

ОП „ОГС-Хисаря”. 

 

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

Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема доклада относно общински гори - състояние, стопанисване и 

експлоатация. 

 

МОТИВИ: Управлението на горските територии общинска собственост и 

възлагането на дейностите в тях  се осъществява по начин, определен от 

Общинския съвет, поради което, Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “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/ 
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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 

 

           №  125 

 

Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 25.05.2016 год. 

 

 

 

Относно: точка „Пета” - Докладна записка относно задоволяване на 

местното население с дърва за огрев на територията на Община Хисаря - 

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

 

 

 

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

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Да се извърши продажба на дърва за огрев на населението на Община 

Хисаря на цена 58 лв. с ДДС за пространствен кубик, като в цената е включен 

транспорт на дървата за огрев. 

2. Максималния размер на дърва за огрев на домакинство е 10 пр. куб.м. 

за домакинство. 

3. Снабдяването на населението да става на база изготвени списъци от 

кметовете на населените места и кметския наместник. 

4. Възлага на Кмета на Община Хисаря да осъществи изпълнението на 

решението. 
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МОТИВИ: С  оглед осъществяване на допълнителен контрол върху 

дейността на предприятието и недопускане жителите на община Хисаря да 

останат без дърва за огрев през есенно-зимния сезон, Общинския съвет намира 

настоящото решение за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “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 

 

           №  126 

 

Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 25.05.2016 год. 

 

 

Относно: точка „Шеста” - Докладна записка приемане на годишен план 

за ползване на дървесина за 2016г. на ОП ОГС 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, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

 Приема годишен план за ползване на дървесина за 2016 г. на Общинско 

предприятие „Общинско горско стопанство – Хисаря”. 

 

 МОТИВИ: Във връзка с добиване яснота за наличието и провежданите 

процедури по ползването на дървесината в общинските гори, Общински съвет-

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “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/ 
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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 

 

           №  127 

 

Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 25.05.2016 год. 

 

 

Относно: точка „Осма” - Докладна записка закупуване на автомобил за 

нуждите на Домашен социален патронаж - 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 и ал. 3, 

от ЗПФ и чл. 41, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне 

на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 

за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

Община Хисаря, с поименно гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1.  Извършва промяна на инвестиционната програма на общината за 2016 

г., като включва обект „Закупуване на лек автомобил за нуждите на Домашен 

социален патронаж” със сметна стойност в размер на 8 000 лв.,  източник на 

финансиране собствени бюджетни средства и година на изпълнение – 2016 г. 

2. Извършва промяна на плана по бюджета на Община Хисаря в Дейност 

831 "Управление, контрол и регулиране дейността по транспорта и пътищата" и 

Дейност 524 „Домашен социален патронаж”, както следва: 

Дейност 831 "Управление, контрол и регулиране дейността по 

транспорта и пътищата" местна отговорност  

  Било Става Разлика 

& 01-01 Заплати и възнаграждения персонал 30000 23500 -6500 

§ 05-51 Вноски за ДОО                                                     3300 2400 -900 

§ 05-60 Вноски за ЗОВ                                                      1500 1100 -400 

§ 05-80 Вноски за ДЗПО                                                  700 500 -200 

ВСИЧКО 35500 27500 -8000 
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    Дейност 524 "Домашен социален патронаж" - местна отговорност  

  Било Става Разлика 

& 52-04 Придобиване на транспортни 

средства  0 8000 8000 

ВСИЧКО 0 8000 8000 

 

 МОТИВИ: За осъществяване нормалното функциониране на дейност 

„Домашен социален патронаж” и възникване нуждата автомобила да бъде 

подменен, Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “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 

 

           №  128 

 

Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 25.05.2016 год. 

 

 

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

Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2016 год. - докладваТ. 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  : 

 

1. 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 II.2.1. Имоти в регулация, включва: 

 ПИ 123, кв. 2 по КРП на Красновски бани, с площ от 1 600.00 кв. м. 

подточка ІІ.2.2. Земеделски земи, включва: 

имот 029021, землище Мътеница, местност „Излата”, площ 1.546 дка., 

начин на трайно ползване – нива, IV категория, вид собственост – общинска 

частна. 
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 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 – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – 1 

 

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 

 

           №  129 

 

Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 25.05.2016 год. 

 

 

Относно: точка „Десета” - Докладна записка относно предоставяне под 

наем на имот  130041 в землището на село Красново, във връзка с молба на 

Тодор Димитров Димов, в качеството му на ЕТ „Тодор Димитров Димов” - 

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. 24а, ал. 6, т. 2 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 33 от 

Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС на ОбС гр. Хисаря, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

 1. Общински съвет Хисаря дава съгласие да се отдаде под наем: 

 имот № 130041, землище Красново, местност “Пожара”  с начин на 

трайно ползване – нива, VI категория, с площ от 3.015 дка. частна 

общинска собственост, съгласно АОС № 788/09.05.2016 г., 

 2. Съгласно чл.  24 а, ал.  6, т. 2 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи, имотът по т. 1 да се отдаде под наем без търг или 

конкурс за срок от 10 (десет) години за отглеждане на едногодишни полски 

култури, като договора за наем се сключи с Тодор Димитров Димов в 

качеството му на собственик и представляващ  ЕТ „ТОДОР ДИМИТРОВ 

ДИМОВ”, ЕИК 203776178, при годишна наемна цена от от 80.00 (осемдесет) 

лева.  

 3. Одобрява предложения проект на договор  и възлага на Кмета на 

Община Хисаря да го подпише. 
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МОТИВИ: Има проявен интерес   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 – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – 1  

 

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 

 

           №  130 

 

Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 25.05.2016 год. 

 

 

Относно: точка „Единадесета” - Докладна записка относно предоставяне 

под наем на имот  № 023008 и имот № 023009 в землището на село Беловица, за 

създаване на етерично-маслени насаждения, във връзка с молба на Станислав 

Руменов Григоров - 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. 24а, ал. 6, т. 2 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 33 от 

Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС на ОбС гр. Хисаря, с поименно гласуване,  
Общински съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

 1. Общински съвет Хисаря дава съгласие да се отдадат под наем: 

 имот № 023008, землище Беловица, местност “Геренска река”  с начин на 

трайно ползване – нива, II категория, с площ от 1.880 дка. частна 

общинска собственост, съгласно АОС № 780/04.04.2016 г., 

 имот № 023009, землище Беловица, местност “Геренска река”  с начин на 

трайно ползване – нива, II категория, с площ от 2.473 дка. частна 

общинска собственост, съгласно АОС № 781/04.04.2016 г., 

 2. Съгласно чл. 24а, ал. 6, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, земите по т. 1 да се отдадат под наем без търг или конкурс 

за срок от 10 (десет) години за създаване на етерично-маслени  насаждения 

(маслодайна роза и лавандула) , като договора за наем се сключи с Станислав 

Руменов Гоцев, ЕГН 8908286562 с постоянене адрес: област София, община 
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Столична,  гр. София, ж.к. „Люлин” бл. 225, вх. А, ап. 5, ет.2 при следните 

условия: 

- Определя годишна наемна цена за  имотите по точка 1 с обща площ от 4 

.353 (четири цяло, триста петдесет и три) дка. в размер  на 160.00 (сто и 

шестдесет) лева.  

 3. Одобрява предложения проект на договор и възлага на Кмета на 

Община Хисаря да го подпише. 
 

МОТИВИ: Има проявен интерес   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” – 17 

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “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 

 

           №  131 

 

Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 25.05.2016 год. 

 

 

Относно: точка „Дванадесета” - Докладна записка относно промяна вида 

собственост на имот № 125058 – полски път, местност „Поленака”,  землище 

село Красново, от публична в частна общинска собственост – 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. 6, ал. 1 и ал. 3, 

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  : 

 

1. На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС обявява за частна общинска 

собственост имот 125058 с площ  0.395 дка., нтп – полски път, местност 

„Поленака”,  землище село Красново. 

2. 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: имот 125058 с площ  0.395 дка., нтп – полски 

път, местност „Поленака”,  землище село Красново. 

 

mailto:obstina@hisar.bg


МОТИВИ: Имотът е престанал да има предназначение по чл. 3, ал. 2 от 

ЗОС, поради което Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно.  

 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “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 

 

           №  132 

 

Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 25.05.2016 год. 

 

Относно: точка „Тринадесета” - Докладна записка относно одобряване 

на схема за временни мобилни кампанийни обекти в УПИ ІV-Читалище, кв. 

19а, гр. Хисаря - 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. 56, ал. 2 от 

ЗУТ, чл. 7, ал. 1 от Наредбата за разполагане на преместваемите обекти за 

търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското 

обзавеждане на територията на Община Хисаря, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Не приема така предложената схема за разполагане на временни 

кампанийни поставяеми мобилни обекти в ПИ 633 – УПИ ІV-Читалище, кв. 19а 

по плана на гр. Хисаря.   

 

МОТИВИ: Предложената схема не е подходяща за поставяне и ползване 

на временни кампанийни поставяеми мобилни обекти. Ето защо Общински 

съвет гр. Хисаря намира предложението за нецелесъобразно и не приема 

решение. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 13 

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – 4 

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 

 

           №  133 

 

Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 25.05.2016 год. 

 

 

 

Относно: точка „Четиринадесета” - Докладна записка относно заявление 

вх. № 94-00-Н-51/29.02.2016 г. от  Теленор България ЕАД, допълнено с писмо вх. 

№ 94-00-Н-51(2)/06.04.2016 г. и писмо вх. № 94-00-Н-51(4)/18.04.2016 г. за 

изработване на ПУП и провеждане на процедура за промяна на 

предназначението на общинска земя (пасище, мера), представляващо част от ПИ 

№ 187021, землище с. Красново, Община Хисаря - 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. 124а, ал. 1, 

чл. 125 от ЗУТ, чл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗСПЗЗ,  чл. 30, ал. 3 от  ППЗОЗЗ,   с 

поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Упълномощава „Теленор България” ЕАД да извърши процедури по 

промяна предназначението на земеделска земя – част от ПИ № 187021, с площ 

от 0.400 дка, общинска собственост, в землището на с. Красново, Община 

Хисаря, ЕКТЕЕ 39579, за изграждане на обект „Базова станция 3404” за 

телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата 

инфраструктура, и част от ПИ № 187021 за полски път, от името на Община 

Хисаря за сметка на „Теленор България” ЕАД. 

 2. На основание чл. 124б от ЗУТ одобрява задание за проектиране по чл. 

125 от ЗУТ за изработване ПУП-ПЗ на част от ПИ № 187021 в землището на с. 

Красново, Община Хисаря, ЕКАТТЕ 39579, за изграждане на обект „Базова 
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станция 3404” за телекомуникационно оборудване и съоръжения на 

техническата инфраструктура в рамките на предоставения терен с Договор за 

наем. 

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

ПЗ за промяна предназначение на земеделска земя - част от ПИ № 187021 в 

землището на с. Красново, Община Хисаря, ЕКАТТЕ 39579, за изграждане на 

обект „Базова станция 3404” за телекомуникационно оборудване и съоръжения 

на техническата инфраструктура с осигуряване на достъп чрез полски път. 

 

МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения и 

необходимостта от промяна предназначението на посочените имоти, Общински 

съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно.  

 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “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 

 

           №  134 

 

Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 25.05.2016 год. 

 

 

 

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

Проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ Градина в кв. 7 по плана на с. 

Кръстевич, изготвен служебно на основание чл. 230, ал. 4 от ЗУТ - 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. 129, ал. 1, 

във връзка с чл. 62, ал. 9 от ЗУТ,   с поименно гласуване, Общински съвет гр. 

Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ Градина в кв. 7 по 

плана на с. Кръстевич, изготвен служебно на основание чл. 230, ал. 4 от ЗУТ и 

Заповед № РД-05-218 от 07.04.2016 г., като заличава УПИ Градина и образува 

нов УПИ І-зеленина и спорт, кв. 7 по плана на с. Кръстевич,  съгласно 

зачерквания и надписи в кафяв цвят за регулацията. Определя зона Оз с 

възможност за застрояване до 10 % на открити обекти съгласно матрицата в син 

цвят за застроителния план на проекта, неразделна част от Решението. 
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 МОТИВИ: Поради възникналата необходимост от изграждането на мини 

спортна площадка в населеното място, Общинския съвет намира решението за 

целесъобразно.  

 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “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 

 

           №  135 

 

Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 25.05.2016 год. 

 

 

 

Относно: точка „Шестнадесета” - Докладна записка относно Заявление 

вх. № 26-00-344/03.05.2016 г. от “РОЗАТА”” ООД за допускане изработване на 

ПУП-Парцеларен план на трасе за електрически кабел 20 Kv за захранване на 

ПИ 131016, местност “Преките ниви”, землище с. Михилци, Община Хисаря - 

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. 124а, ал. 1, 

и чл. 125 от ЗУТ, чл. 30, ал. 3 от  ППЗОЗЗ, с поименно гласуване, Общински 

съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

  1. Дава съгласие за преминаване на трасе за електрически кабел 20 KV за 

захранване на ПИ 131016, местност “Преките ниви”, землище с. Михилци, 

Община Хисаря, през имоти 310016, 310001, 000192 - общинска собственост. 

2. Одобрява на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Задание по чл. 125 от 

ЗУТ за проектиране на ПУП - Парцеларен план за трасе за електрически кабел 

20 KV за захранване на ПИ 131016, местност “Преките ниви”, землище с. 

Михилци, Община Хисаря. 

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

проектиране на ПУП - Парцеларен план на трасе за електрически кабел 20 KV 

за захранване на ПИ 131016, местност “Преките ниви”, землище с. Михилци, 

Община Хисаря през имоти 310016, 310001, 000192 - общинска собственост. 
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МОТИВИ: Поради необходимостта от изразяване на съгласие от 

Общинския съвет за преминаване на трасето през общински имоти и 

изготвянето на ПУП-ПП съобразно разпоредбите ППЗОЗЗ, Общински съвет-

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “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 

 

           №  136 

 

Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 25.05.2016 год. 

 

Относно: точка „Седемнадесета”- Докладна записка относно съгласие за 

провеждане на археологическо проучване - 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. 8, ал. 1 от ЗОС и 

чл. 151,  ал. 3,  т. 5 от ЗКН, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Дава съгласие доц. д-р Иван Христов да проведе археологическо 

проучване през 2016 г. в имот № 000222, нтп – нива, с площ 8,531 дка в 

землището на с. Старосел, местност Овнарски поляни. При извършване на 

разкопки да се проведе и консервация на разкритията. 

 

МОТИВИ: Поради необходимостта от изразяване на съгласие от 

Общинския съвет за археологическото проучване, което ще се извърши в 

общински имот в землището на с. Старосел и ще се финансира от НЕМ, 

Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “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/ 
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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 

 

           №  137 

 

Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 25.05.2016 год. 

 

 

 

Относно: точка „Осемнадесета” - 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. 8, ал. 1 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  :   

 

              1. Дава съгласие да се учреди за срок от 10 години възмездно право на 

ползване на Петър Генов Христов, управител на ЕТ ”Петър Генов” живущ в с. 

Войсил, ул.”22-ра” № 5, върху имот № 023 051 – „Нива”, съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 770 от 24.02.2016 г., с площ 4.590 дка, 

намиращ се в местност „Широкия бозалък”, землището на с. Maло Крушево, 

общ. Хисаря,  за разполагане на пчелин. 

              2. Определя цена на правото на ползване в размер на 129 лв. за една 

година, която да се актуализира ежегодно съобразно годишната инфлация. 

  3. Възлага на Кмета на община Хисаря да сключи договор за право на 

ползване, в който да е включено като основание за прекратяването му, 

възстановяване правото на собственост на трето лице и ползвателят да няма 
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право на обезщетение при предсроченото прекратяване на договора за възмезно 

ползване. 

МОТИВИ: С оглед проявения интерес към имота за разполагане на 

постоянен пчелин и задоволяване нуждите на регистрирания собственик на не 

по-малко от 11 броя пчелни семейства съгласно Закона за пчеларството, 

Общинския съвет намира настоящото решение за целесъобразно. 

  

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “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 

 

           №  138 

 

Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 25.05.2016 год. 

 

 

 

Относно: точка „Деветнадесета” - 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. 8, ал. 1 от 

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

пчеларството, с поименно гласуване, Обински съвет гр. Хисар 

 

    Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Дава съгласие да се учреди за срок от 10 години възмездно право на 

ползване на Борис Бориславов Бормалийски, живущ в гр. Хисаря, ул. “Тракия” 

№ 5, върху имот № 000 121 – Друга селскостопанска територия”, съгласно Акт 

за частна общинска собственост № 769 от 17.02.2016 г., с площ 1.874 дка, 

намиращ се в землището на с. Ново Железаре, общ. Хисаря, за разполагане на 

пчелин, състоящ се  от 100 бр. пчелни семейства.  

         2. Определя цена на правото на ползване в размер на 60 лв. за една 

година, която да се актуализира ежегодно съобразно годишната инфлация. 

         3. Възлага на Кмета на община Хисаря да сключи договор за право на 

ползване, в който да е включено като основание за прекратяването му, 

възстановяване правото на собственост на трето лице и ползвателят да няма 
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право на обезщетение при предсроченото прекратяване на договора за възмезно 

ползване. 

 

МОТИВИ: С оглед проявения интерес към имота за разполагане на 

постоянен пчелин и задоволяване нуждите на регистрирания собственик на не 

по-малко от 11 броя пчелни семейства съгласно Закона за пчеларството, 

Общинския съвет намира настоящото решение за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “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 

 

           №  139 

 

Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 25.05.2016 год. 

 

 

 

Относно: точка „Двадесета” - Докладна записка относно добив на дърва 

за огрев от общински горски фонд в землището на с. Кръстевич за снабдяване 

на местното население с дърва за огрев  от горски територии, собственост на  

Община 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, във връзка с чл. 3, 

ал. 1, т. 2, чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 12, ал. 1 и чл. 15,  ал. 3, чл. 35, чл. 49, ал. 1, т. 

1, чл. 50, т. 4,  чл. 67, ал. 1 т. 4, чл. 71 ал. 1, т. 1, т. 4, ал. 2, т. 1,  б.”а” и „б”, т. 

3,  ал. 3,  т. 3, ал. 5, т. 3,  ал. 6, т. 1, ал. 7, ал. 9  от „Наредба за условията и 

реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти”, с поименно гласуване, Общински съвет гр. 

Хисаря 

             Р  Е  Ш  И  : 

 

1.  Дава съгласие подотдели подотдели  115”г” – 630м3, 116 „з” – 190м3, 

100,,д’’-490м3, 100,,к’’-460м3, намиращи се в землището на с.Кръстевич горски 

територии, общинска собственост, да бъдат включени в Лесосечен фонд 2016 г. 

         2.  Възлага на кмета на Община Хисаря да проведе процедура на 

основание чл. 12, ал. 1 и чл. 15, ал. 3 от „Наредба за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и 

общинска собственост, за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти”- открит конкурс за добив на дървесина, товарене, транспортиране до 
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съответния адрес на крайния потребител. Сечта да се извърши в подотдели  

115”г” – 630м3, 116 „з” – 190м3, 100,,д’’-490м3, 100,,к’’-460м3, намиращи се в 

землището на с.Кръстевич горски територии - общинска собственост.  

        3. Възлага на Кмета на Община Хисаря да утвърди списъци за снабдяване 

с дърва за огрев на местното население като всяко лице включено в утвърдения 

списък има право да ползва до 10,00/десет/ пространствени метра кубически 

дърва за огрев. 

        4. Дава съгласие, след изпълнение на утвърдените  списъци, 

непродадените от временен склад / добити, извозени и рампирани в съответния 

горски участък / дърва за огрев, да се реализират на свободна продажба / с 

товарене, транспорт и разтоварване за сметка на клиента / на цена 42,00/ 

четиридесет и два / лева с включен ДДС за 1пр.м3/един пространствен метър 

кубически/ дърва за огрев. 
 

МОТИВИ: С цел снабдяване на населението на общината с дърва за 

огрев, които ще се реализират на свободна продажба с товарене, транспорт и 

разтоварване за сметка на клиента и недопускане жителите на община Хисаря 

да останат без дърва за огрев през есенно-зимния сезон, Общинския съвет 

намира настоящото решение за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “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 

 

           №  140 

 

Взето с Протокол № 16 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 25.05.2016 год. 

 

 

 

Относно: точка „Двадесет и първа” - Докладна записка относно Писмо 

на ОД-МВР-Пловдив, Районно управление на МВР, рег. № 273000-2140, Екз. № 

от 20.05.2016г., Хисар, във връзка с проверка по преписка с Рег. № 11773р-

3115/16г. на Отдел „ИП”при ОДМВР и № 836/16г. на РП, гр. Пловдив - 

докладва Г. Султанов – председател на ОбС. 

 

 

На основание чл. 21,  ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, 

ал. 5 и с чл. 62, ал. 2 от Закона за кредитните институции, Общински съвет 

гр. Хисаря 

             Р  Е  Ш  И  : 
 

Общински съвет Хисаря, в качеството на представител на едноличния 

собственик на капитала на дружеството „Хисарска гора” ЕООД, ЕИК: 

200975100, възлага на председателя на Общински съвет Хисаря, да даде 

изрично писмено съгласие – декларация, по реда на чл. 63, ал. 5 от Закона за 

кредитните институции, за разкриване на всички сведения и предоставяне на 

цялата информация и документи за фактите и обстоятелствата, засягащи 

откриването, наличностите и операциите по сметките и влоговете на 

представляваното дружество и представляващи банкова тайна по смисъла на 

чл. 62, ал. 2 от ЗКИ, за банковите кредитни институции в Република България, в 

които горепосоченото търговско дружество е имало открити сметки. 

 

mailto:obstina@hisar.bg


МОТИВИ: Като едноличния собственик на капитала на дружеството 

„Хисарска гора” ЕООД, Общинския съвет намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “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/ 

 


