
     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 

 

           №  141 

 

Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.06.2016 год. 

 

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно отчет за работата на 

Общински съвет-Хисаря за периода 27.11.2015 – 25.05.2016 г. - докладва Г. 

Султанов – председател на ОбС. 

 

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински 

съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема отчета за работата на Общински съвет-Хисаря за периода 

27.11.2015 – 25.05.2016 г. 

2. Да има санкция за юриста на Общинския съвет при върнати решения. 

 

МОТИВИ: С оглед изпълнение на разпоредбите на Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, същият счита настоящото 

решение за целесъобразно.   

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 9 

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – 6 

 

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 

 

           №  142 

 

Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.06.2016 год. 

 

Относно: точка „Втора” - Докладна записка относно приемане план за 

работата на Общински съвет-Хисаря за второто полугодие на 2016 год. - 

докладва Г. Султанов – председател на ОбС. 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА  във връзка с чл. 42, ал. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински 

съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема плана за работата на Общински съвет-Хисаря за второто 

полугодие на 2016 год. с направените допълнения: 

 

В заседанието на 19 юли 2016 г. да се допълни:  

1. Регламентиране паркирането в гр. Хисаря 

2. Актуализация на Наредбата реда и условията за отглеждане на животни 

на територията на община Хисаря 

3. Актуализация на Наредба № 1 за поддържане и опазване на 

обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на 

община Хисаря, която върнахме на предното заседания. 

В заседанието на 13 септември: 

Да отпадне т. 2.   Приемане на Наредба по чл. 225А, ал. 3 от ЗУТ за реда, 

по който се изпълняват принудително заповедите за премахване на незаконни 

строежи. 
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Да се допълни – Докладна записка относно регламентирано извозване на 

твърдите строителни отпадъци в община Хисаря чрез изготвяне на нормативен 

акт.  

МОТИВИ: Предвид публичното начало и информираността на местната 

общност относно въпросите ,  които ще бъдат разгледани и решенията, които 

ще се гласуват по тях, Общинският съвет намира настоящото решение за 

целесъобразно.   

 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “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 

 

           №  143 

 

Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.06.2016 год. 

 

Относно: точка „Трета” - Информация за постъпилите жалби и сигнали в 

Общината и работата по тяхното решаване - докладва П. Петров – секретар на 

община Хисаря. 

 

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

Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

 Приема информацията за постъпилите жалби и сигнали в Общината и 

работата по тяхното решаване. 

 

МОТИВИ: С оглед осъществяване на контрол върху работата на 

Общинската администрация и решаването на въпросите, поставени пред нея, 

Общинския съвет намира решението за целесъобразно.  

 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 9 

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – 6 

 

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 

 

           №  144 

 

Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.06.2016 год. 

 

Относно: точка „Четвърта” - Информация относно състоянието на 

гробищните паркове в общината - докладва П. Петров – секретар на община 

Хисаря. 

 

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

Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Отлага обсъждането на информацията на заседанието пред м. юли  

относно състоянието на гробищните паркове в общината за доуточняване. 

 

МОТИВИ: За добиване реална представа за състоянието на гробищните 

паркове с цел предвиждане на средства в общинския бюджет за привеждането 

им в съответствие с нормативните уредби, Общински съвет-Хисаря намира 

решението за целесъобразно. 

 

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “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 

 

           №  145 

 

Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.06.2016 год. 

 

 

 

Относно: точка „Пета” - Отчет за дейността на „Медицински център-І-

Хисар” ЕООД за 2015 г. - докладва д-р Ив. Главчев – управител на ЕООД-то. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 147, 

ал. 2, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и във връзка с  чл. 10, ал. 1, т. 3, т. 

4 и  т. 25  от  Наредбата за реда за учредяване търговски дружества и 

упражняване правата на собственост на община Хисар върху общинската 

част от капитала на търговските дружества, с поименно гласуване,  

Общински съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

  

1. Приема отчета на “Медицински център -І-Хисар”ЕООД  за 

дейността му през 2015 г . 

2. Приема отчета за изпълнение на Решение № 734/19.05.2015г.,  

за сключване на нови наемни договори с наемателите на 

„Медицински център-І-Хисар”ЕООД.  

3. Дава съгласие към Правилника за вътрешния ред на „Медицински 

център-І-Хисар”ЕООД  в графа дейности да се добавят специалности 

„Педиатрия”, „Урология” и   „Гастроентерология” . 

      3.1 Правилника де се промени и впише в срок до 30.07. 2016 г. 

4. Да се предприемат действия за изваждане на сградите на 

здравните служби в с. Беловица и в с. Паничери , от капитала на  

“Медицински център-І-Хисар” ЕООД.  
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5. Да се извърши проектиране и плануване на средства в 

бюджет 2017  г., за саниране и ремонт на селските здравни служби в  

с. Старосел, Красново  и Ст. Железаре.  

  

 МОТИВИ: С оглед упражняване правата на едноличен собственик на 

капитала в общинските еднолични дружества с ограничена отговорност във 

връзка с приемането на годишен финансов отчет, придружен с писмен доклад 

за работата си, за финансовото и икономическото състояние на дружеството, за 

предприемане на действия свързани с изваждане от капитала на дружеството на 

сградите на здравните служби в с. Паничери и с. Беловица, за съществуващите 

проблеми  и мерки за тяхното решаване, Общински съвет намира настоящото 

решение за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 9 

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – 6 

 

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 

 

           №  146 

 

Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.06.2016 год. 

 

 

 

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

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни 

строежи или части от тях по чл. 225a, ал.  1 и ал. 3 от ЗУТ - докладва Т. Илиева 

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

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 225а, ал.3 от 

Закона за устройство на територията, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

 Приема Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване 

на незаконни строежи или части от тях по чл. 225a, ал.  1 и ал. 3 от ЗУТ с 

направеното допълнение в Глава четвърта - Преходни и заключителни 

разпоредби: 

- § 7 да стане - Наредбата е приета с Решение №……, Протокол №…… 

на заседанието на Общински съвет-Хисаря, състояло се на 21.06.2016 

год. и влиза в сила три дни след публикуването й,  

- § 7 става § 8, 

- § 8 § става 9,  

- § 9 става § 10,  

- Да се добави § 11 – Протоколите Приложение № 1, 2, 3, 4 и 5 са 

неразделна част от Наредбата. 
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МОТИВИ: Във връзка с необходимостта от ясно регламентиране на реда 

и начина, правата и задълженията на Общинска администрация при 

изпълнението на влезли в сила заповеди за премахване на незаконни 

строежи или части от тях на територията на община Хисаря по смисъла на чл.  

225а от ЗУТ и необходимостта от допълнителни финансови средства, които да 

бъдат заложени в бюджета на Общината, Общински съвет-Хисаря намира 

решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “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 

 

           №  147 

 

Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.06.2016 год. 

 

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

№ 137,  взето с Протокол № 16 от 25.05.2016 г., съгласно дадените с писмо изх. 

№ АК-01-128/ 08.06.2016 г. на Областен управител на област Пловдив указания                               

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

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, във 

връзка с писмо изх. № АК-01-128/ 08.06.2016 г. на Областен управител на 

област Пловдив и дадените в него указания, с поименно гласуване,  Общински 

съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Отменя свое Решение № 137, взето с Протокол № 16 от 25.05.2016 год. 

 

МОТИВИ: Във връзка със спазване на законовите изисквания, Общински 

съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 15     - “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/ 
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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 

 

           №  148 

 

Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.06.2016 год. 

 

Относно: точка „Единадесета” - Докладна записка относно ново 

обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение № 138, точка 

2,  взето с Протокол № 16 от 25.05.2016 г., съгласно дадените с писмо изх. № 

АК-01-128/ 08.06.2016 г. на Областен управител на област Пловдив указания                               

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

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, във 

връзка с писмо изх. № АК-01-128/ 08.06.2016 г. на Областен управител на 

област Пловдив и дадените в него указания, с поименно гласуване,  Общински 

съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Отменя точка 2 от свое Решение № 138, взето с Протокол № 16 от 

25.05.2016 год. 

2. Определя цена на правото на ползване в размер на 100.00 (сто) лева на 

година, която цена да се актуализира ежегодна съобразно годишната инфлация. 

МОТИВИ: Във връзка със спазване на законовите изисквания, Общински 

съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 12 

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 13     - “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/ 
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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 

 

           №  149 

 

Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.06.2016 год. 

 

 

 

Относно: точка „Четиринадесета” - Докладна записка относно дарение 

на имоти – частна общинска собственост, във връзка с изграждането  на обект: 

„Път III - 642, Калояново – Хисаря от км. 15 + 650 до км. 17 + 192 – надлез и 

пътна връзка” - 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. 34, ал. 4 и чл. 35, 

ал. 5 от ЗОС, с поименно гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Във връзка с изграждането на обект: „Път III - 642, Калояново – 

Хисаря от км. 15 + 650 до км. 17 + 192 – надлез и пътна връзка”,  Общински 

съвет Хисаря дава съгласие Община Хисаря да  направи безвъзмездно 

прехвърляне – дарение в полза на МРРБ – Агенция „Пътна инфраструктура”  

на: 

 имот 000 065, нтп – път IV клас, за нуждите на транспорта, площ – 3.266 

дка., частна общинска собственост съгласно АОС № 786/04.05.2016 г. 

имот 001 167, нтп – път IV клас, за нуждите на транспорта, площ – 9.262 

дка., частна общинска собственост съгласно АОС № 787/04.05.2016 г. 

2. Възлага на Кмета на общината да извърши всички нормативно 

определени действия в изпълнение на решението. 
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МОТИВИ: Във връзка с теренното осигуряване на обект „Път III - 642, 

Калояново – Хисаря от км. 15 + 650 до км. 17 + 192 – надлез и пътна връзка”, 

който ще се изгражда през второто полугодие на 2016 год., Общински съвет-

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 12 

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 12     - “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 

 

           №  150 

 

Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.06.2016 год. 

 

 

 

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

№ 94-00-А-83/17.05.2016 год. от Албена Асенова Михайлова за учредяване 

право на строеж за жилищна сграда в УПИ V - 2514 кв. 27 по КРП на гр.Хисаря , 

квартал Веригово - 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. 41, 

ал. 2 и чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост, с поименно 

гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

 Отлага вземането на решение по докладната записка относно заявление 

вх. № 94-00-А-83/17.05.2016 год. от Албена Асенова Михайлова за учредяване 

право на строеж за жилищна сграда в УПИ V - 2514 кв.27 по КРП на гр.Хисаря , 

квартал  Веригово след изработването на ПУП-ПР и РУП за парцелите в кв. 27 

по плана на гр. Хисаря, кв. Веригово. 
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 МОТИВИ: Във връзка с необходимостта от коригиране на грешки 

натрупани с времето при трасиране и заснемане на част от имотите в кв. 27 по 

плана на гр. Хисаря, кв. Веригово, в който попада и УПИ V-2514, с изработване 

на ПУП-ПРЗ и РУП, Общински съвет-Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “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 

 

           №  151 

 

Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.06.2016 год. 

 

 

 

Относно: точка „Шестнадесета” - Докладна записка относно заявление  

от  „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 201842793, за наемане на 

имоти  №№ 209020, 209027, 209033 в землището на град Хисаря, за създаване 

на дълготрайни насаждения – лозя - 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  : 

 

 Отлага вземането на решение по докладната относно заявление  от  

„ГРИЙН ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 201842793, за наемане на имоти  

№№ 209020, 209027, 209033 в землището на град Хисаря, за създаване на 

дълготрайни насаждения – лозя за доуточняване. 

 

 МОТИВИ: Във връзка със спазване законовите разпоредби, както и с оглед 

уточняване липсата на заявени реституционни претенции за имотите и че по 

отношение на същите са налице предпоставките на чл. 24 а, ал. 6 от ЗСПЗЗ, а 

именно отдаване под наем или аренда без търг или конкурс на земеделски 
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земи, както и уточняване с управителят на дружеството на срокът, за 

който да бъде сключен договорът за наем, Общински съвет гр. Хисаря 

намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “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 

 

           №  152 

 

Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.06.2016 год. 

 

 

Относно: точка „Седемнадесета” - Докладна записка относно делба на 

имоти в землището на с. Старосел - 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  : 

 

1. Да се извърши делба на имот № 001199 – полски път,  землище село 

Старосел, с площ от 6.981 дка., съгласно представените скици- проекти за 

делба, неразделна част от решението, като от имота се образуват два нови 

имота: 

 Имот 001200, площ  0.053 дка., нтп – полски път, вид собственост – 

общинска частна  

 Имот 001201,  площ 6.928 дка. нтп – полски път, вид собственост – 

общинска частна  

2.Да се извърши делба на имот № 000230 – дере, овраг, яма,  землище 

село Старосел, с площ от 13.592 дка., съгласно представените скици- проекти за 

делба, неразделна част от решението, като от имота се образуват три нови 

имота: 

 Имот 001194, площ  0.060 дка., нтп – дере,овраг,  вид собственост – 

общинска частна  

 Имот 000644,  площ 5.420 дка. нтп – дере, овраг, вид собственост – 

общинска частна 
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 Имот 000195,  площ 8.111 дка. нтп – дере, овраг, вид собственост – 

общинска частна 

3. Възлага на Кмета на община Хисаря да извърши необходимите по 

закон действия за отразяване на делбата.  

 

МОТИВИ: Дава се възможност на „СТАРОСЕЛ ИНВЕСТ ГРУП” ЕООД, 

ЕИК 200592970 да осъществят инвестиционните си намерения в собствените 

им имоти: 129105, 129099,  216009 и 216008 в землището на село Старосел, като 

след провеждане на нужната процедура ще се обсъди възможност да се закупи 

имот 001200, който на практика е загубил предназначението си за път. През 

имот 001201 с нтп – полски път се осъществява връзката с останалите полски 

пътища. С разделянето на имот № 000230 – дере, овраг, яма, в землището на 

село Старосел и образуването на новия имот 001194 с площ от 0.060 дка., нтп – 

дере,овраг, се осъществява връзка със съседните общински полски пътища № 

129060 , № 129107 и 001201, през които реално се осъществява движението и 

достъпа на селскостопанска техника до земеделските имоти в масивите на север 

от имотите на „СТАРОСЕЛ ИНВЕСТ ГРУП” ЕООД. С цел реализиране на 

инвестиционни намерения от „СТАРОСЕЛ ИНВЕСТ ГРУП” ЕООД в 

землището на с. Старосел, Общински съвет-Хисаря намира решението за 

целесъобразно 

 

 

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “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 

 

           №  153 

 

Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.06.2016 год. 

 

 

 

Относно: точка „Осемнадесета” - Докладна записка относно заявление 

вх. № 94-00-М-125/21.04.2016 г. от Минка Иванова Бочева и Димитър Иванов 

Луков за разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционно 

намерение (КПИИ) за изграждане на кравеферма в ПИ 000322 и ПИ 000321  по 

плана на стопански двор в с. Красново за отглеждане до 100 крави - 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. 124а, ал. 1, 124б, 

ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ 

за проектиране на ПУП - ПРЗ за ПИ 000322 и ПИ 000321 по плана на стопански 

двор в с. Красново, Община Хисаря. 

 2. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешава проучване и 

проектиране на ПУП - ПРЗ за ПИ 000322 и ПИ 000321 по плана на стопански 

двор в с. Красново, Община Хисаря. 
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МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения, 

Общински съвет намира решението за целесъобразно.  

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – 2 

 

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 

 

           №  154 

 

Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.06.2016 год. 

 

 

Относно: точка „Деветнадесета” - Докладна записка относно определяне 

пълномощията на кметския наместник в с. Мътеница,съгласно изискванията на 

чл. 46а ал. 4 от ЗМСМА - докладва П. Петров – секретар на община Хисаря. 

 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 46а, ал. 4 от 

ЗМСМА, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Определя следните пълномощия на  кметския наместник: 

1. Осигурява спазването на обществения ред в населеното място, като има 

правомощия по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за Министерство на 

вътрешните работи на съответната територия на населеното място до 

пристигане на полицейския орган. 

2. Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и 

аварии. 

3. Изпълнява бюджета на общината в частта му за населеното място. 

4.  Отговаря за стопанистването на обекти общинска собственост, 

намиращи се на територията на населеното място. 

5. Длъжностно лице е съгласно Закона за гражданската регистрация,води 

регистрите на населението и за гражданското състояние, издава удостоверения 

въз основа на тях и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН. 

6. Осигуряват извършването на административни услуги на физически и 

юредически лица. 

  7. Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други 

мероприятия. 
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8. Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и 

организират охраната на полските имоти.  

9. Изпълнява нотариални функции , изрично посочени  в чл.83 от Закона 

за нотариусите и нотариалната дейност. 

10. Извършват връчването на документи, изпратени от компетентния съд, 

прокуратурата,община и други държавни институции съгласно изискванията на 

действащото законодателство. 

11. Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета 

на общината,отнасящи се до територията и гражданите на населеното място. 

12. Участва в заседанията на общинския съвет или неговите комисии и 

взима отношение по въпроси касаещи населеното място. 

13. Подпомага събирането от населението на дължимите данъци и такси 

по ЗМДТ. 

14. Изпълнява заповеди и дейности възложени му от кмета на общината. 

15. Притежава всички права, задължения и функции, които съгласно 

действащото законодателство са възложени на органите на изпълнителната 

власт на територията на населеното място. 

 Задължава Кмета на Общината в качеството му на работодател да 

разпише в длъжностната характеристика на кметския наместник с приетите 

пълномощия. 

 

 МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на чл. 46а, ал. 4 от ЗМСМА за 

определяне правомощията на кметския наместник, Общински съвет-Хисаря 

намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “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 

 

           №  155 

 

Взето с Протокол № 17 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.06.2016 год. 

 

 

 

 Относно: точка „Двадесета” - Докладна записка относно Проект за 

изменение на ПУП – ПР и РУП за УПИ №№  УПИ II –общ. ,III-2514, IV-2514,  V-

2514, VI-2514,VII-2514, VIII-2514, IX-2514, X-2514, XI-2514, XII-2514, XIII-2514, кв. 27 по 

плана на гр. Хисаря, кв. Веригово - 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. 124б от ЗУТ, с поименно гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Одобрява Задание и приема Скицата – предложение за изменение на  

ПУП – ПР и РУП за УПИ №№ II –общ. ,III-2514, IV-2514, V-2514, VI-2514, VII-2514, 

VIII-2514, IX-2514, X-2514, XI-2514, XII-2514, XIII-2514, кв. 27 по плана на гр. Хисаря, 

кв. Веригово. 

2. Възлага на Кмета на Община Хисаря на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ 

да издаде Заповед за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР и РУП 

за УПИ №№ II –общ. ,III-2514, IV-2514,   V-2514, VI-2514, VII-2514, VIII-2514, IX-2514, X-

2514, XI-2514, XII-2514, XIII-2514, кв. 27 по плана на гр. Хисаря, кв. Веригово. 
 

МОТИВИ: Във връзка с коригиране на грешки натрупани с времето при 

трасиране и заснемане на част от имотите в кв. 27 по плана на гр. Хисаря, кв. 

Веригово и необходимостта от изработване на ПУП-ПРЗ и РУП за 
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конкретизиране силуета на ул. „Априлци” с абсилютни и проектни коти, 

Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “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 

 

           №   156 

 

Взето с Протокол № 18 срещу подпис Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област на  28.06. 2016 год. 

 

 

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно кандидатстване на 

община Хисаря за предоставяне на средства от Фонд „Социална закрила” с 

проект „Закупуване на обзавеждане и оборудване за домашен социален 

патронаж в гр. Хисаря” – докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21,  ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 60, ал.1 от 

АПК, 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. Дава съгласие Община Хисаря да кандидатства за предоставяне на 

средства от Фонд „Социална закрила”с проект: "Закупуване на обзавеждане 

и оборудване за домашен социален патронаж в гр. Хисаря". 

2. Дава съгласие 10 % от стойността на общия бюджет по проекта да 

бъдат финансирани от бюджета на община Хисаря. 

3. Разпорежда предварително изпълнение на решението по смисъла на чл. 

60, ал. 1 от АПК. 
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МОТИВИ: Проектът ще допринесе за подобряване условията на труд в 

кухнята на Домашен социален патронаж чрез подмяна на амортизирано 

кухненско обзавеждане и осигуряване достъп на по-голям брой стари хора до 

качествена социална услуга в обичайната домашна  среда, поради което 

Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 
 

 

 

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

Подписали – 13     - “против” – няма 

Гласували – 13     - “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 

 

           №  157 

 

Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.07.2016 год. 

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

№ 141, в частта по т. 2 и отмяна на Решение № 149, взети с Протокол № 

17/21.06.2016 г. от Общински съвет Хисаря на основание чл. 45, ал. 7,  вр. с ал. 

9 от ЗМСМА - докладва Г. 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-01-155#2 от 08.07.2016 г. на Областен управител на 

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

 

    Р  Е  Ш  И  : 

1. Отменя Решение № 141, в частта по т. 2,  взето на редовно заседание с 

Протокол № 17/21.06.2016 г. на общински съвет – гр. Хисаря. 

2. Отменя Решение № 149, взето на редовно заседание с Протокол № 

17/21.06.2016 г. на общински съвет – гр. Хисаря.  

МОТИВИ:  Във връзка със спазване на законовите изисквания, Общински 

съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – 2 

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 

 

           №  158 

 

Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.07.2016 год. 

 

 

 

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

изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския 

съюз, изпълнението на инвестиционната програма и състоянието на Общинския 

дълг към 30.06.2016 г. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря.  

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 125, ал. 4, чл. 137 

ал. 2 от ЗПФ и чл. 42, ал. 4 и чл. 54, ал. 2 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.Приема информацията за изпълнението на бюджета на Община Хисаря  

към 30.06.2016 г. съгласно Приложение № 1. 

2. Приема информация за изпълнението на инвестиционната програма на 

общината към 30.06.2016 г., съгласно Приложение № 2. 

3. Приема информация за изпълнението на сметките за средства от 

Европейския съюз (СЕС), съгласно Приложение № 3. 

4. Приема информация за състоянието на дълга на Общината към 

30.06.2016 г., съгласно Приложение № 4. 

 

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 
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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, трансферирането на средства в общинския бюджет 

и в изпълнение на законовите разпоредби по изпълнението на бюджета, 

Общинския съвет 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, 

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 

 

           №  159 

 

Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.07.2016 год. 

 

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

Бюджет 2016 г. и Инвестиционна програма 2016 г. - докладва инж. П. Дойкова 

– кмет на община Хисаря.  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 и ал. 3, 

чл. 125,  ал. 4,  чл. 137, ал. 2 от ЗПФ и чл. 42,  ал. 4 и чл. 54, ал. 2 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 и направените допълнения,  Общински съвет гр. Хисаря 

 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема актуализираните промени по плана на бюджета на Община 

Хисаря  към 30.06.2016 г. съгласно Приложение № 1 с направеното допълнение: 

- Дейност 122 „Общинска администрация” - § 10-20 да се чете: 

Било 273 375, става 240 310, разлика минус 33 065 лв.. 

Да се добави дейност 739 „Музей, худ. галерии, паметници на културата” 

– дофинансиране:  

Поделение Археологически музей:  

§ 10-20 било 3 000, става 4 502, разлика 1 502 лв.  

2. Извършва промяна на инвестиционната програма на общината за 2016 

г., съгласно Приложение № 2. 

3. Извършва промяна на ремонтната программа на общината за 2016 г., 

съгласно Приложение № 3. 

4. Допълва и актуализира списъка на пътуващите служители утвърден с 

Приложение № 14 към Решение № 66/19.01.2016 г. на ОбС гр. Хисаря, които 
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имат право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и 

обратно, съгласно Приложение № 4. 

5. Изменя Приложение № 12 към Решение № 66/19.01.2016 г. на ОбС гр. 

Хисаря, както следва: Дейност 714 „Спорт за всички – Стадион” – Численост на 

персонала – 4 щатни бройки. 

 

МОТИВИ: В резултат на корекциите във взаимоотношенията на 

Общината с Централния бюджет, получени трансфери, дарения и спонсорство и 

други приходи през второто тримесечие, уточнения план на бюджета към 

30.06.2016 г. и направения анализ на изпълнението на бюджета  се налага да се 

извършат компенсирани промени в частта на местните дейности между 

утвърдените разходи в рамките на една дейност и от една дейност в друга, 

поради което Общинския съвет 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, 

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 

 

           №  160 

 

Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.07.2016 год. 

 

 

Относно: точка „Четвърта” - Отчет относно приходите от извършените 

продажби, отдаване на концесия и под наем на общински имоти - докладва 

инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря.  

 

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

Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчета за приходите от извършените продажби, отдаване на 

концесия и под наем на общински имоти. 

 

МОТИВИ: Отчета има за цел да се придобие представа за управлението 

и получаването на приходи от общинска собственост, поради което Общински 

съвет-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, 

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 

 

           №  161 

 

Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.07.2016 год. 

 

Относно: точка „Пета” - Информация относно състоянието на 

гробищните паркове в общината - докладва П. Петров – секретар на община 

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 състоянието на гробищните паркове. 

2. Възлага на Кмета на община Хисаря да предприеме действия по 

заснемане на гробищните паркове и установяване на засегнатите имоти по 

КВС, за които трябва да предвидят мероприятия по изготвяне на ПУП за 

промяна на предназначение и отчуждаване, след утвърждаване на необходимия 

бюджет за това.  

 

МОТИВИ: За добиване реална представа за състоянието на гробищните 

паркове с цел предвиждане на средства в общинския бюджет за привеждането 

им в съответствие с нормативните уредби, Общински съвет-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, 

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 

 

           №  162 

 

Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.07.2016 год. 

 

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

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване 

на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на 

община Хисаря приета с Решение № 8, взето с Протокол № 2 от 29.11.2011 г. от 

заседание на Общински съвет – гр. Хисаря - докладва инж. П. Дойкова – кмет 

на община Хисаря.  

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА, във връзка с чл. 

45, ал. 2, чл. 8, ал. 3 и 4 от Закона за закрила на детето, във връзка с  чл. 11, 

ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и 28 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 от АПК и представените 

към проекта мотиви, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 

поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото 

имущество на територията на община Хисаря:  

§ 1. В чл. 4 се прави следното допълнение:  

Създава се нова ал. 3: „Забранява се допускането на дете в търговски 

обект – дискотека, кафене, ресторант и др., в нарушение на чл. 4, ал. 4 и ал. 5. 

При установено нарушение на тази забрана управителя на заведението се 

наказва с глоба или имуществена санкция.”   

 § 2. В чл. 30 се прави следното допълнение: 

 Създава се нова ал. 2: „Забранява се наливането на съдове над три литра 

от минерален извор на колонада „Момина сълза” .  

 Създава се нова ал. 3: „Забранява се наливането на вода от минералните 

извори на Община Хисаря чрез окачването на съдовете за пълнене директно на 
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крановете с течаща вода или по всякакъв друг начин, който създава 

предпоставка за повреждане или унищожаване на крановете на чешмите. ” 

 § 3. В таблица за размера на глобите към Наредба 1 се прави следното 

допълнение:  

 Създава се нова графа след Чл. 30:  

„Чл. 30, ал 2. При първо нарушение -  30 ; При повторно нарушение –  50 - 100 ” 

„Чл. 30, ал 3. При първо нарушение - 50 - 100; При повторно нарушение –  100 - 

300 ” 

§ 4. В чл. 47, се прави следното изменение: 

В ал.1 думите: „в размер до 400 лева, а при повторно нарушение до 500 

лева” се заличават. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите мерки за 

изпълнение на приетите изменения и допълнения в горепосочената Наредба. 

 

МОТИВИ: Решението касаещо допускането на дете в търговски обект е 

съобразено с решение на Административен съд-Пловдив, касаещо промяната на 

подзаконовия нормативен акт, така че да бъде приведен в съответствие с 

императивните разпоредби на Закона за закрила на детето. По отношение на 

решението, касаещо забраната да се наливат съдове над три литра от минерален 

извор на колонада „Момина сълза, същото не е свързано с ограничение в 

количеството на вода, а касае единствено ограничение по отношение размера 

на съдовете, с които да се извършва това. Въвеждането на тази разпоредба се 

наложи, поради факта, че водопийния павильон е така изграден, че поставянето 

на съдове, които са с размер над 3 литра, води до разклащане и счупване на 

металните чешми, което налага постоянни ремонти. Предлаганото изменение на 

Наредба за изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на 

обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на 

община Хисаря, приета с Решение № 8, взето с Протокол № 2 от 29.11.2011г. на 

Общински съвет гр. Хисаря е в съответствие с нормативните актове от по-

висока степен, както и с тези на европейското законодателство, поради което 

Общинския съвет-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, 

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 

 

           №  163 

 

Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.07.2016 год. 

 

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

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за спиране, престой и 

паркиране на пътни превозни средства  на територията на община Хисаря 

приета с Решение №  566 на Общински съвет – град Хисаря взето с Протокол № 

62/22.07.2014 г. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря.  

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с  чл.11, ал. 3 от ЗНА, 

чл. 76, ал. 3 от АПК и представените към проекта мотиви, Общински съвет гр. 

Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за 

спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на 

Община Хисаря, както следва: 

§ 1. Наименованието на раздел III на глава втора се допълва така: 

„Паркиране и престой в Зоните за платено и безплатно паркиране за хора с 

увреждания, лица със служебен ангажимент, лица с постоянно 

местожителство и лица със служебен абонамент”    

§ 2. Раздел III на глава втора се допълва така: 

Създава се нов чл. 18: 

  „Ал.1 Талон за предплатена услуга „Служебен абонамент” се издава от 

Кмета на община Хисаря или определено от него лице, след подадено заявление 

от юридическите лица или еднолични търговци желаещи да ползват служебни 

паркоместа по улици, площади и паркинги - общинска собственост.”  

„Ал. 2 Към  заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:  

т.1 За места за паркиране в обхвата на зоните за платено паркиране се 

представя заверено копие на извадка от утвърдената схема. 
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т.2 За места за паркиране извън обхвата на зоните за платено паркиране- 

проект на схема за разполагане на места за паркиране, изготвено от 

правоспособен архитект върху кадастрална основа, на формат А4, в мащаб 

1:250 или 1:500 с нанесени паркоместа, всяко от които с размери 2,5 х 6,00 м. 

На схемите задължително е необходимо да бъдат нанесени съседни 

съоръжения, търговски обекти, пътни знаци, дървета и др. 

т.3 Удостоверение за актуално състояние или ЕИК. 

т.4 Удостоверение за липса на задължения към Община Хисаря. 

т.5 Договор за наем или нотариален акт за собственост или друг 

документ, удостоверяващ, че заявителя ползва обект, находящ се в сградата, 

пред която ще бъдат разположени паркоместата.”  

§3. Създава се нов чл. 19:  
  „Ал.1 Схемите по чл.18, ал.2, т.2 се разглеждат от комисия назначена със 

заповед на Кмета на Община Хисаря” 

„Ал.2 Комисията одобрява или отказва одобряването на предложените 

схеми или дава становище за коригиране на схемата” 

„Ал.3 На основание одобрената схема се издава талон за предплатена 

услуга „Служебен абонамент” за ползване на служебно паркомясто със срок до 

една година.”   

  „Ал.4 За ползването на служебно паркомясто се заплаща сума в размер на  

утвърдените цени в Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услугите на територията на община Хисаря.” 

§4. Създава се нов чл. 20: 

„Ал.1 Определените места за „служебен абонамент” се сигнализират за 

сметка на ползвателя с пътни знаци, хоризонтална и вертикална маркировка и 

подвижни преносими табели.” 

„Ал. 2 Забранено е паркирането на автомобили на места означени за 

служебно ползване, освен за автомобили, определени от ползвателя на 

местата.”  

  „Ал.3 Автомобилите паркирани в нарушение на забраната по ал.2 се 

задържат принудително чрез използване на техническо средство тип „скоба”. В 

този случай водачът на автомобила заплаща разхода по прилагането на 

техническото средство плюс цената на престоя в зоната.” 

§5. Създава се нов чл. 21 
„Ал.1 Не се допуска на служебните паркоместа да се поставят ограничителни 

знаци, бариери, колчета или други препятствия за тяхното ограничаване. 

Забранено е преотстъпването срещу заплащане на служебните паркоместа.” 

 „Ал.2 Нарушението на забраната по ал.1 се наказва с глоба или имуществена 

санкция, а разрешението за ползване се отнема със Заповед на Кмета на община 

Хисаря.”  

§6. Съществуващият чл. 18 на раздел IV на глава втора получава нова 

номерация – чл. 22, като всички следващи членове се преуреждат съобразно 

новата номерация.  



    §7. Създава се нова ал. 3 на чл. 27:  

    „Ал.3 Когато ППС остане блокирано след 19.00 часа, при повикване и 

освобождаване на автомобила,        глобата е в размер на 30.00 лв. За 

получената сума се издава касова бележка на нарушителя”. 

Съществуващата ал.3, получава нова номерация – ал.4 

§8. В чл. 43 се прави следното допълнение: 

Приема се нова ал.4: „ За установено нарушение на забраната за 

повреждане на техническо средство тип „скоба” и/или освобождаването й от 

други лица, освен от служители на Общината на нарушителя се налага глоба в 

размер от 100 до 300 лева, като същият е длъжен да заплати и цената на престоя 

в зоната.”  

§ 9. Раздел II от Глава трета "Принудително преместване на 

неправилно паркирано ППС" с членове от 28 до 32 включително се отменя. 

§ 10. Навсякъде думите ”РУП Хисаря” се заменят с думите ”Районно 

управление на МВР Хисаря”. 

 Заключителни  разпоредби  

§11. Настоящата Наредба отменя Раздел IV МЕСТА ЗА ПАРКИРАНЕ 

ЗА СЛУЖЕБНИ НУЖДИ от Наредба за разполагане на преместваемите 

обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското 

обзавеждане на територията на община Хисаря приета с Решение № 616  на 

Общински съвет – Хисаря, взето с Протокол № 83/19.04.2011г. 

3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите мерки за 

изпълнение на приетите изменения и допълнения в горепосочената Наредба. 

 

МОТИВИ: Предлаганите изменения и допълнения ще доведат до по-

ефективно регулиране на паркирането в зоните за паркиране в града, както и до 

подобряване на организацията на движение в града. Наред с това, предлаганите 

изменения и допълнение ще способстват за подобряване на организацията и 

дейността на Общинска администрация Хисаря относно прилагането на 

Наредбата, поради което Общинския съвет-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, 

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 

 

           №  164 

 

Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.07.2016 год. 

 

Относно: точка „Осма” - Докладна записка относно приемане на Наредба 

за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на 

движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и 

пешеходците на територията на община Хисаря приета с Решение № 566, взето 

с Протокол № 62 от 22.07.2014 г. от заседание на Общински  съвет – гр. Хисаря, 

изменена и допълнена с Решение № 739, Протокол №81/23.06.2015 г.  - 

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

 

На основание чл. 21,  ал. 2 от ЗМСМА във връзка с  чл.11, ал. 3 от ЗНА, 

чл. 76, ал. 3 от АПК и представените към проекта мотиви, Общински съвет гр. 

Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на 

пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Хисаря 

приета с Решение № 566, взето с Протокол №62 от 22.07.2014 г. от заседание на 

Общински съвет – гр. Хисаря, изменена и допълнена с Решение №739, 

Протокол №81/23.06.2015 г.:  

§ 1. В чл. 22, ал. 2 се изменя така:  

„Ал.2 Забранява се движението на всички ППС по пешеходната алея на 

булевард „Иван Вазов” от колонада „Момина сълза” до Южната порта на 

крепостната стена - „Камилите.” 

 2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите мерки за 

изпълнение на приетите изменения и допълнения в горепосочената Наредба. 
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МОТИВИ: С цел премахването на несъответствието между текст на 

разпоредбата и действителното място (булевард) на забраната -  отстраняването 

на несъответствието е важно и за админстративно – наказателното 

производство, наказателната отговорност на извършителя на нарушението е да 

се посочи точното място, на което той е извършил нарушението, поради което 

Общинския съвет-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, 

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 

 

           №  165 

 

Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.07.2016 год. 

 

Относно: точка „Девета” - Стратегията беше разгледана и обсъдена в 

постоянната комисия. Бяхме поканили и г-жа Сл. Чавова, която отгонори на 

всички поставени въпроси. 

 

 

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

Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема Общинска  стратегия за развитие на социалните услуги в община 

Хисаря 2016 – 2020 година. 

 

МОТИВИ: Във връзка с въвеждане нов подход в развитието на социалните 

услуги чрез планиране на разкриването, закриването, промяната на капацитета 

и предоставянето им на общинско ниво на базата на анализ на потребностите от 

социални услуги и за осигуряване на равен достъп до качествени социални 

услуги на хората от различните рискови групи, Общинския съвет-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, 

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 

 

           №  166 

 

Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.07.2016 год. 

 

Относно: точка „Десета” - Докладна записка относно съгласуване на бизнес 

план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив за периода 2017-

2021 год. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 198м, ал. 2 от 

Закона за водите,  Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Съгласува бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. 

Пловдив за периода 2017-2021 год. със следното допълнение: 

Предлага на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив да бъдат 

включени всички В и К обекти за които има изготвени инвестиционни проекти 

и тези, които се нуждаят от основен ремонт, реконструкция, подмяна и 

модернизация на територията на община Хисаря: 
 

 Реконструкция   и   модернизация   на   водопроводните   мрежи   и   

съоръжения   за водоснабдяване на територията на гр. Хисаря, с. 

Михилци, с. Черничево, с. Старо Железаре, с. Ново Железаре, с. 

Паничери, с. Старосел, с. Мътеница, с. Красново, с. Беловица, с. 

Кръстевич, с. Мало Крушево; 

 Подмяна  главно трасе на водопровода, захранващо селата Мало 

Крушево и Беловица; 

 Изграждане на допълнително водохващане на с. Кръстевич; 

 Подмяна на амортизиран главен водопровод от водоема до входа на с. 

Старо Железаре; 

 Проучване и изграждане на 5-ти кладенец в с. Красново; 
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 Изпълнение на проект за битова канализация и пречиствателна станция 

за с. Красново; 

 Подмяна амортизиран водопровод Ф125 по улица 1 в с. Мътеница; 

 Подмяна на главен водопровод от водоема до помпена станция в с. Ново 

Железаре; 

 Подмяна водопроводи в с. Паничери; 

 Подмяна водопровод в с. Михилци с дължина 2км по главната улица; 

 Подмяна на главен водопровод Ф125 мм кв. Миромир – Черничево; 

 Изграждане на водоем за осигуряване на нормално водопоподаване на с. 

Черничево; 

 Възстановяване  на главен водопровод  Ф325 мм с дължина 12 км втори 

подем Михилци-Хисаря; 

 Довършване на битова и дъждовна канализация на с. Старосел с 

пречиствателно съоръжение за отпадните води; 

 Довършване на битова и дъждовна канализация на с. Паничери с 

пречиствателно съоръжение за отпадните води; 

 Изграждане на битови и дъждовни канализации на с. Старо Железаре, с. 

Ново Железаре, с. Беловица, с. Кръстевич, с. Черничево, с. Мътеница, с. 

Мало Крушево с пречиствателно съоръжение за отпадните води. 

 

МОТИВИ: Общински съвет Хисар съгласува предложения бизнес план 

на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив за периода 2017-2021 

год., като предлага на ВиК ЕООД да бъдат включени всички ВиК обекти, за 

които има изготвени инвестиционни проекти и такива, които се нуждаят от 

основен ремонт,  реконструкция, подмяна и модернизация на територията на 

община Хисаря, като намира настоящето 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 

 

           №  167 

 

Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.07.2016 год. 

 

 

 

Относно: точка „Четиринадесета” - Докладна записка относно дарение 

на имоти – частна общинска собственост, във връзка с изграждането  на обект: 

„Път III - 642, Калояново – Хисаря от км. 15 + 650 до км. 17 + 192 – надлез и 

пътна връзка” - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря.  

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4, чл. 35, 

ал. 5 от ЗОС, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Във връзка с изграждането на обект: „Път III - 642, Калояново – 

Хисаря от км. 15 + 650 до км. 17 + 192 – надлез и пътна връзка”,  Общински 

съвет Хисаря дава съгласие Община Хисаря да  направи безвъзмездно 
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прехвърляне – дарение в полза на МРРБ – Агенция „Пътна инфраструктура”  

на: 

 имот 000 065, нтп – път IV клас, за нуждите на транспорта, площ – 3.266 

дка., частна общинска собственост съгласно АОС № 786/04.05.2016 г. 

имот 001 167, нтп – път IV клас, за нуждите на транспорта, площ – 9.262 

дка., частна общинска собственост съгласно АОС № 787/04.05.2016 г. 

2. Възлага на Кмета на общината да извърши всички нормативно 

определени действия в изпълнение на решението. 

 

МОТИВИ: Във връзка с теренното осигуряване на обект „Път III - 642, 

Калояново – Хисаря от км. 15 + 650 до км. 17 + 192 – надлез и пътна връзка”, 

който ще се изгражда през второто полугодие на 2016 год., 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 

 

           №  168 

 

Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.07.2016 год. 

 

 

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

утвърждаване начални тръжни цени за продажба на общински земеделски 

имоти в землищата на село Старосел и село Мътеница и имоти в регулация в 

Красновски бани и село Кръстевич - 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. 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:  
Имот № 129095, местност Брантий, землище Старосел, нтп- нива, ІV 

категория,  площ 0.052 дка., частна общинска собственост, съгласно АОС 
№783/04.05.2016 г. 

Имот № 129097, местност „Брантий”, землище Старосел нтп - нива, ІV 
категория,  площ 0.189 дка., частна общинска собственост, съгласно АОС 
№782/04.05.2016 г. 

Имот № 029021, местност „Излата”,  землище Мътеница, нтп- нива, 
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ІVкатегория, площ 1.546 дка. частна общинска собственост, съгласно АОС 
№795/26.05.2016 г. 

 ПИ 123, кв.2 по КРП на Красновски бани с площ от 1600.00 кв.м., частна 
общинска собственост, съгласно АОС №2/23.04.2002 г. 

УПИ ІІ-складова база, кв. 24 по плана на с. Кръстевич с площ от 1900.00 
кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №40/16.02.2001г. 

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

първа, справедливите пазарни стойности, съгласно представените от  

“ПЛОВДИВИНВЕСТ-21” АД доклади, както следва : 

1.1.Земеделски земи 

№ землище ПИ №    нтп площ 

 дка. 

кат. местност Пазарна цена 

в лева 

1. Старосел 129095 нива 0.052 ІV Брантий           37.00 

2. Старосел 129097 нива 0.189 ІV Брантий  670.00       136.00 

3. Мътеница 029021 нива 1.546 ІV Излата       1240.00 

 

1.2. Имоти в регулация 

 

№ Описание на имота Площ кв.м. СПС 

 

Пазарна цена в 

 лева  

 

1. ПИ 123. кв. 2 по КРП на  

Красновски бани 

1600.00 38 400.00  38 400.00 

2. УПИ ІІ – складова база. 

кв. 24 по КРП на село 

Кръстевич 

1900.00 11 400.00 13 680.00 с ДДС 

 

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

търгове и сключи договорите за продажба. 

 

МОТИВИ: Има интерес за закупуването му от страна на купувач и с цел 

осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване финансирането 

на голяма част от общинските дейности, Общинския съвет гр. 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 

 

           №  169 

 

Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.07.2016 год. 

 

 

Относно: точка „Шестнадесета” - Докладна записка относно отчет за 

разходваните средства за командировки на Кмета на община Хисаря към. 

30.06.2016 год. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря.  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от 

Наредбата за командировките в страната, с поименно гласуване, Общински 

съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Приема отчета за разходваните средства за командировки в страната 

на Кмета на Община Хисаря за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г., както 

следва: 

 м. Януари      .. 0.. лв. 

м. Февруари              ..0.. лв. 
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 м. Март          ..0.. лв. 

 м. Април             ..0.. лв. 

 м. Май      ..0.. лв. 

 м. Юни     . .0.. лв. 

 Всичко:           ..0.. лв. 

 

 2. Приема отчета за разходваните средства за командировки в чужбина 

на Кмета на Община Хисаря за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г., както 

следва: 

 м. Януари      .. 0.. лв. 

м. Февруари     ..0  лв. 

 м. Март          ..0.. лв. 

 м. Април             ..0.. лв. 

 м. Май      ..0.. лв. 

 м. Юни     . .0.. лв. 

 Всичко:                        ..0.. лв. 

 

МОТИВИ: С оглед упражняването на контрол върху извършените от 

Кмета на общината разходи за командировки към от 01.01.2016 год. до 

30.06.2016 година и в изпълнение на нормативните изисквания, 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 

 

           №  170 

 

Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.07.2016 год. 

 

Относно: точка „Седемнадесета” - Докладна записка относно Участие на 

Община ХИСАРЯ в учредяването на Сдружение с нестопанска цел „Местна 

Инициативна Група (МИГ) – Община Хисаря” и определяне на представител на 

общината в сдружението - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря.  

 

На основание чл. 19, ал.1, във връзка с чл. 5 от Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел; чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с Наредба 

22/15.12.2015г. на Министерство на земеделието и храните за условията и 

реда за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 
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1. Дава съгласие Община Хисаря да участва в учредяването на сдружения с 

нестопанска цел „Местна Инициативна Група (МИГ) – Община Хисаря”, с цел 

стимулиране на местното развитие чрез прилагане на подхода ВОМР от ПРСР 

(2014-2020 година) и на Стратегия за местно развитие на целевата територия на 

действие на МИГ, обхващаща територията на общината и разработена въз 

основа на местните потребности и потенциал.  

2. Определя за представител на Община Хисаря: 

Мария Петкова Мустакова, ЕГН 830930****, с постоянен адрес с. Старо 

Железаре, ул.”14-та” № 17, със следните правомощия: 

- Да представлява Община Хисаря при придобиване на членски права в 

сдружението, в работата на  Общото събрание на Сдружение и в управителния 

съвет на сдружението  

- Да предложи от името на Община Хисаря седалище и адрес на 

Сдружение с нестопанска цел „Местна Инициативна Група (МИГ) – Община 

Хисаря” да бъде на територията на Република България, обл. Пловдив, гр. 

Хисаря,  бул. „Ген. Гурко” № 23. 

- Дава съгласие на своя представител да одобри Устава на СНЦ „Местна 

Инициативна Група (МИГ) – Община Хисаря” и да подпише учредителния 

протокол на сдружението. 

3. Одобрява територията на партньорството да включва всички населени 

места в административните граници на Община Хисаря. 

 

 МОТИВИ: Общински съвет – Хисаря, намира за целесъобразно 

решението за учредяването на „Местна инициативна група /МИГ/ – Община 

Хисаря“, която има за  цел стимулиране на местното развитие чрез прилагане 

на подхода ВОМР от ПРСР (2014-2020 година) и на Стратегия за местно 

развитие на целевата територия на действие на МИГ. 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – 5 

Гласували – 17     - “въздържали се” – 2 

 

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 

 

           №  171 

 

Взето с Протокол № 19 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.07.2016 год. 

 

 

Относно: точка „Осемнадесета” - Докладна записка относно Заявление 

вх. № 26-00-615/14.07.2016 г. от „СТАРОСЕЛ ИНВЕСТ ГРУП” ООД с. 

Старосел, ЕИК 200592970 във връзка с допускане изменение на ПУП-ПРЗ за 

УПИ 216009-за апарт хотел и УПИ 129099-за апарт хотел, с промяна 

предназначението на ПИ 216008, местност „Куманче”, ПИ 129105, местност 

„Брантии”, ПИ 001198 – полски път, за образуване на УПИ 129105, 129099, 

216008, 216000, 001198-за обществено обслужване, жилищно застрояване, 

апарт хотел и ТП, местност „Куманче” и „Брантии”, землище с. Старосел - 

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

 

 

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

ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ и направеното предложение за  максимална височина на 

застрояване 15 м.,  Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 
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1. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява задание по чл. 125 от 

ЗУТ за проектиране на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 216009 апарт хотел и 

УПИ 129009 апарт хотел и съгласно чл. 67а от ППЗОЗЗ разширение с 

приобщаване на ПИ 216008, 129105 и 001198  към УПИ 216009 апарт хотел и 

УПИ 129009 апарт хотел и образуване на УПИ 129105, 129099, 216008, 216000, 

001198-за обществено обслужване, жилищно застрояване, апарт хотел и ТП, 

местност „Куманче” и „Брантии”, землище  с.Старосел, с Н до 15 м. 

 2. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ дава разрешение за изменение на 

ПУП-ПРЗ за УПИ 216009 апарт хотел и УПИ 129009 апарт хотел и съгласно чл. 

67а от ППЗОЗЗ разширение с приобщаване на ПИ 216008, 129105 и  001198  

към УПИ 216009 апарт хотел и УПИ 129009 апарт хотел и образуване на УПИ 

129105, 129099, 216008, 216000, 001198-за обществено обслужване, жилищно 

застрояване, апарт хотел и ТП, местност „Куманче” и „Брантии”, землище  

с.Старосел. 

 

МОТИВИ: Решението да се съобщи на заинтересованите лица чрез 

обявление, поставено на определените за това места в сградата на общината и 

да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен 

вестник/чл. 124б, ал.2 от ЗУТ/.Във връзка с възникналите инвестиционни 

намерения, Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

Относно искането за максимална височина на застрояване, Общински съвет 

Хисаря, намира решението за целесъобразно, тъй като мястото не е населено, 

няма да се пречи на никого /съгласувано е с главния архитект на Община 

Хисаря/. Същевременно ще бъдат разкрити нови работни места, което е в 

интерес на населението в Общината. Предвижда се изграждане на спортна база, 

в която ще могат да тренират спортистите ни, което е в интерес на развитието 

ни в областта на спорта. 

 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – 5 

 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


