
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 

 

           №  16 

 

Взето с Протокол № 4  на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 27.11. 2015 год. 

 

 

 

Относно: точка „Петнадесета” – Докладна записка относно 

заявление вх. № 26-00-781(2)/04.11.2015 г. от «Ди ей джи» ЕООД изготвяне 

на ПУП-ПРЗ на ПИ № 188024, 003836, 188014, 188021, 188020, 188019, 

188018, 188017, 188016, 188015, 188012, 188013, 188006,   188007, 188008, 

188009, 188010, 188025, 182081, 000044, 000045, 300018, 189024, 189025, 

001467, 001472, 001473, 000195, 000200, 000219, 000409, 189089 – 

(образуван от ПИ № 189073, 189074, 189075 и 189076), 189006, 189010, 

189011, 189012, 189020, 189021, 189022 и 189023,  землище Хисаря - 

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 

и  чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ с поименно гласуване, Общински съвет гр. 

Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

        1. Одобрява Задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ, във връзка 

с Заявление вх. № 26-00-781(2)/04.11.2015г. от «Ди ей джи» ЕООД изготвяне на  ПУП -

ПРЗ на ПИ № 188024, 003836, 188014, 188021, 188020, 188019, 188018, 

188017, 188016, 188015, 188012, 188013, 188006,   188007, 188008, 188009, 

188010, 188025, 182081, 000044, 000045, 300018, 189024, 189025, 001467, 

001472, 001473, 000195, 000200, 000219, 000409, 189089 – (образуван от 

ПИ № 189073, 189074, 189075 и 189076), 189006, 189010, 189011, 189012, 

189020, 189021, 189022 и 189023,  землище Хисаря. 

       2. Разрешава на «Ди ей джи» ЕООД да изработи проект за ПУП -

ПРЗ на ПИ № 188024, 003836, 188014, 188021, 188020, 188019, 188018, 
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188017, 188016, 188015, 188012, 188013, 188006,   188007, 188008, 188009, 

188010, 188025, 182081, 000044, 000045, 300018, 189024, 189025, 001467, 

001472, 001473, 000195, 000200, 000219, 000409, 189089 – (образуван от 

ПИ № 189073, 189074, 189075 и 189076), 189006, 189010, 189011, 189012, 

189020, 189021, 189022 и 189023,  землище Хисаря за спорт и атракции-

голф игрище, обслужващи постройки и паркинг и три УПИ за жилищно 

застрояване, съгласно изискванията на Наредба 01/8 за обем и 

съдържанието на устройствените схеми. 
 

МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения и 

необходимостта от промяна предназначението на посочените имоти, 

Общински 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:              

                                                             /Нено Жутев/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 

 

           № 17 

 

Взето срещу подпис с Протокол № 5 на 03.12. 2015 год. от 

Общински съвет  гр. Хисаря, Пловдивска област 

 

 

 

Относно: „Първа” -  Докладна записка относнозаявление  вх. №  94-

00-Б-83 от 29.10.2015г. от Борис Бориславов Бормалийски за допускане 

изработване на ПУП-ПРЗ за имот № 000224, местност “Минчевско 

орманче”, стопански двор по КВС на  с. Черничево, обл. Пловдивска и  

обособяване на УПИ 000224-производствена и складова дейност - 

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

 

 

 

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

от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, срещу подпис , Общински съвет гр. 

Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

  1. На основание член 124б, ал.1 от ЗУТ одобрява задание за 

проектиране  на  ПУП-ПРЗ за имот № 000224, местност “Минчевско 

орманче”, стопански двор по КВС на  с. Черничево, обл. Пловдивска и  

обособяване на УПИ 000224-производствена и складова дейност. 

 2. На основание член 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработване на 

ПУП-ПРЗ за имот № 000224, местност “Минчевско орманче”, стопански 
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двор по КВС на  с. Черничево, обл. Пловдивска и  обособяване на УПИ 

000224-производствена и складова дейност. 

 

 

 

МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения и 

необходимостта от промяна предназначението на посочените имоти, 

Общински съвет намира решението за целесъобразно.  

 
 

 
 

 
 

 

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

Подписали – 15     - “против” – 3 

Гласували – 15      - “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:              

                                                             /Нено Жутев/ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

           №  18 

 

Взето с Протокол № 6  на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 22.12. 2015 год. 

 

 

 

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

организацията и дейността на Общинския съвет, взаимодействието му с 

комисиите и общинска администрация - докладва Г. Султанов – 

председател на ОбС-Хисаря. 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Отменя Правилник за организацията и дейността на Общинския 

съвет, взаимодействието му с комисиите и общинска администрация приет 

с Решение № 3 ОбС Хисаря, изменен и допълнен с Решение № 592, 

Протокол № 65/19.09.2014 г. 

2. Приема Правилник за организацията и дейността на Общинския 

съвет, взаимодействието му с комисиите и общинска администрация с 

направените допълнения. 

 

 МОТИВИ: Съгласно Чл. 7. (1) от Закона за нормативните 

актове: Правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на 

закон в неговата цялост, за организацията на държавни и местни органи 

или за вътрешния ред на тяхната дейност.  Така приетият правилник 

осигурява  адекватна и ефикасна организация на дейността на Общинския 

съвет, урежда надлежно реда и условията за упражняване на неговите 

mailto:obstina@hisar.bg


правомощия и гарантира ефективно взаимодействие с администрацията 

при осъществяване на нормотворческия и управленски процес. За 

конкретизиране дейността на Общинския съвет и във връзка със 

законността на вземаните решения, 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:              

                                                             /Нено Жутев/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

           №   19 

 

Взето с Протокол № 6  на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 22.12. 2015 год. 

 

 

 

Относно: точка „Втора” - Докладна записка относно избор на 

постоянни комисии към Общинския съвет - докладва Г. Султанов – 

председател на ОбС-Хисаря. 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 в изпълнение на чл. 48 от 

ЗМСМА  от ЗМСМА,  във връзка с чл. 22, ал. 1 и ал. 2 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  : 

 

 Избира  постоянни комисии към Общинския съвет в състав:  

 

1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, 

благоустрояване и околна среда: Европейски и национални програми. 

Административно, териториално и селищно устройство. Комунално-

битова дейност и благоустройство. Държавни, общински и местни органи, 

Опазване на околната среда:  

Председател: инж. Вълко Макавеев и членове: инж. П. Ганева, инж. 

Пенка Рахова, инж. Ненко Костов, инж. Атанас Куковски. 

2. Комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и 

конфликт на интереси: Икономическа политика и общински бюджет: 

производство, търговия, услуги и общинска собственост. Приватизация на 

общинска собственост. Аграрна политика:  

Председател: инж. Бойко Гавраилов и членове: Пенчо Шапков, 

инж. Георги Пирянков,  инж. Атанас Куковски, Стоян Нойденов. 
 

3. Административна комисия: Законодателна комисия за местни 

данъци и такси в границите на закона  и социална защита – труд и 
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осигуряване. Обществен ред, сигурност и противопожарна охрана. Молби, 

жалби и предложения на гражданите.                                                                                                                                                         

Председател: д-р Александър Александров и членове: инж. Пенка 

Рахова, Васил Пендев, Пенчо Шапков, Митко Нейчев. 
  

4. Комисия по образование, култура, вероизповедания, спорт, 

туризъм, здравеопазване, младежка и социална политика: 

Здравеопазване, Образование, Култура, Вероизповедания,Туризъм, 

Проблеми на младежта и спорта.                                                                                                                       

Председател: Ива Вълчева и членове: Мария Мустакова, д-р 

Александър Александров, д-р Стефан Недевски, Борис Витев. 

 

МОТИВИ: С цел постигане на ангажираност от страна на 

съветниците в работата на Общинския съвет, всеки общински съветник е 

длъжен да участва в състава най-малко на една постоянна комисия, но не 

повече от три. Постоянните комисии имат за задача да проучват 

потребностите на населението в съответната област и да правят 

предложения за решаване на проблемите, да подпомагат общинския съвет 

при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и 

решаване и да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на 

общинския съвет. Ето защо за нормалната работа на ОбС, 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:              

                                                             /Нено Жутев/ 
 

 

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 

 

           №  20 

 

Взето с Протокол № 6  на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 22.12. 2015 год. 

 

 

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

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

докладва Г. Султанов – председател на ОбС-Хисаря. 

 

 

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, 

Общинския съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

Приема плана за работата на Общински съвет-Хисаря за първото 

полугодие на 2016 год. с направените допълнения. 

МОТИВИ:  С оглед организиране и планиране нормалната работа на 

ОбС, 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:              

                                                             /Нено Жутев/ 
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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 

 

           № 21  

 

Взето с Протокол № 6  на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 22.12. 2015 год. 

 

 

 

Относно: точка „Четвърта” - Докладна записка относно 

актуализация на Бюджета и Инвестиционна програма на Община Хисаря за 

2015 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 от ЗПФ и чл. 41, ал. 2 и ал. 3  от Наредба за условията и реда за 

съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и 

за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

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

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема актуализираните промени по плана на бюджета на 

Община Хисаря,  съгласно Приложение № 1. 

2. Извършва промяна на инвестиционната програма на общината за 

2015 г., съгласно Приложение № 2, актуализация на целевата субсидия за 

капиталови разходи за 2015 год., съгласно Приложение № 5. 

3. Актуализира списъка на пътуващите служители от 

местоживеенето до местоработата и обратно съгласно Приложение № 3. 

4. Приема и извършва промени по бюджета на поделение 

Археологически музей гр. Хисаря, съгласно Приложение № 4. 

 

 

МОТИВИ: С оглед контрола върху осигуряването и финансирането 

на публични блага и услуги, преразпределението и трансферирането на 
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средства в общинския бюджет и в изпълнение на законовите разпоредби по 

изпълнението и неговото отчитане, 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, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  22 

 

mailto:obstina@hisar.bg


Взето с Протокол № 6  на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 22.12. 2015 год. 

 

 

Относно: точка „Пета” - Докладна записка относно Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните 

данъци на територията на община Хисаря, приета с Решение № 

573/20.01.2011 г. изменена и допълнена с Решение № 17/13.12.2011 г., 

Решение № 434/17.12.2013 г. и Решение № 629/23.12.2014 г. - докладва 

инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от АПК и 

представените към проекта мотиви,  с поименно гласуване, Общински 

съвет гр.Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 
 

Не приема  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето размера на местните данъци на територията на община 

Хисаря, приета с Решение № 573/20.01.2011 г. изменена и допълнена с 

Решение № 17/13.12.2011г., Решение № 434/17.12.2013 г.,Решение № 

629/23.12.2014 г.,  съгласно Приложение №1. 

 

МОТИВИ: Общински съвет не прие Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на 

територията на Община Хисаря, приета с решение от 2011г., с аргумент че 

следва да се вземат мерки по събираемостта им, което ще увеличи прихода 

от местни данъци в общинския бюджет. През последните години се 

наблюдава постоянен ръст на събираемостта. Това се дължи не на 

увеличения размер на местните данъци и такси. Добрите резултати се 

дължат на по-добрата работа на "Местни данъци и такси" и събирането на 

просрочените задължения. Общинският съвет непроменя местните данъци, 

съобразявайки интересите на данъкоплатците и направени консултации с 

представените в Общинския съвет партии, поради което намира решението 

за  целесъобразно.  

 

 
 

 

 



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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “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:              

                                                             /Нено Жутев/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

mailto:obstina@hisar.bg


           №  23 

 

Взето с Протокол № 6  на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 22.12. 2015 год. 

 

 

 

Относно: точка „Шеста” - Докладна записка относно Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услугите на територията на община Хисаря, 

приета с Решение № 574/20.01.2011г. изменена и допълнена с Решение № 

18/13.12.2011 г., Решение № 59/21.02.2012 г., Решение № 176/11.09.2012 г., 

Решение № 241/18.12.2012 г., Решение № 462/21.01.2014 г. Решение № 

565/22.07.2014 г., Решение № 625/ 16.12.2014 г., Решения № 718 и № 719 

от 19.05.2015 г. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от АПК и 

представените към проекта мотиви,  с поименно гласуване, Общински 

съвет гр.Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на 

територията на община Хисаря, приета с Решение № 574/20.01.2011 г. 

изменена и допълнена с Решение № 18/13.12.2011 г., Решение № 

59/21.02.2012 г., Решение № 176/11.09.2012 г., Решение №  241/18.12.2012 

г. , Решение № 462/21.01.2014 г. Решение №565/22.07.2014 г., Решение № 

625/16.12.2014 г., Решения № 718 и № 719 от 19.05.2015г. съгласно 

Приложение № 1 и направената корекция: 

- Не приема § 1 за изменение на чл. 14, ал. 2. 

- Приема § 2 Глава четвърта - такси за ползвания от горски 

територии – собственост на община Хисаря 

- Приема § 3 - Досегашната Глава четвърта става Глава пета 

2. Не приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на 

територията на община Хисаря, приета с Решение № 574/20.01.2011 г. 

изменена и допълнена с Решение № 18/13.12.2011 г., Решение № 

59/21.02.2012 г., Решение № 176/11.09.2012 г., Решение №  241/18.12.2012 

г., Решение № 462/21.01.2014 г. Решение №565/22.07.2014 г., Решение № 

625/16.12.2014 г., Решения № 718 и № 719 от 19.05.2015 г. за утвърждаване 



на ПЛАН-СМЕТКА по селища за приходите от такса „Битови отпадъци” и 

разходите за дейностите „Чистота, сметосъбиране и сметоизвозване, 

проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО и почистване на териториите 

предназначени за обществено ползване, съгласно приложение № 2. 

 

МОТИВИ: Съобразяване на нормативната база на община Хисаря  с 

разходите, необходими за предоставянето на услугите, при спазване на 

принципите, определени в чл. 8 от ЗМДТ – възстановяване на пълните 

разходи на общината по предоставяне на дадена услуга и повишаване на 

нейното качество. В чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ се изисква размера на ТБО да се 

определя според количеството, като към момента няма конкретни данни в 

тази насока. Няма Методиката на национално ниво за определяне основата, 

която да служи за определяне на такса битови отпадъци. Очакваните 

резултати са с утвърждаването и бъдещото прилагане на Методиката за 

определяне на основа да бъдат обхващаните всички недвижими имоти и да 

се постигне по-голяма справедливост при определяне таксата битови 

отпадъци; увеличаване на доброволното плащане на дължимите такси; 

създаване предпоставки за осигуряване на средства за финансиране на 

разходите по план-сметка за дейност „чистота”. Ето защо, 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:              

                                                             /Нено Жутев/ 

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      

mailto:obstina@hisar.bg


П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  24 

 

Взето с Протокол № 6  на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 22.12. 2015 год. 

 

 

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

потребностите от социални услуги на община Хисаря 2016-2020 год. - 

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

 

 

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

чл. 36а, ал. 3 от ППЗСП, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема анализа на потребностите от социални услуги на община 

Хисаря 2016-2020 год. 

 

МОТИВИ: С цел добиване на реална представа за съществуващата в 

момента ситуация, Общински съвет - Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

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:              

                                                             /Нено Жутев/ 

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 

 

           №  25 

 

Взето с Протокол № 6  на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 22.12. 2015 год. 

 

 

Относно: точка „Осма” - Докладна записка относно определяне 

Обществен съвет за оказване съдействие при извършване на дейности по 

социално подпомагане и упражняване на обществен контрол върху 

тяхното осъществяване - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община 

Хисаря. 

 

 

 

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

чл. 35 от Закона за социалното подпомагане, чл. 52 от ППЗСП, 

Общински съвет гр. Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Създава Обществен съвет за оказване на съдействие и помощ при 

извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняване на 

обществен контрол върху тяхното осъществяване в състав: 

-  Тони Илиева – Заместник кмет на община Хисаря 

- Александър Александров – общински съветник 

- Стефан Недевски – общински съветник 

- Илия Тонов – кмет на с. Старо Железаре 

- Неда Топузлийска – кмет на с. Паничери 

- Матея Гудев – кмет на с. Старосел 

- Цвятко Истилянов – кмет на с. Красново 

- Илина Костова – кмет на с. Беловица 

- Стоянка Календерска – Управител на ДЦСХ гр. Хисаря 

- Славка Чавова – Старши експерт „Социални дейности” 

 

МОТИВИ: За оказване съдействие при извършване на дейностите 

по социалното подпомагане и във връзка с упражняване на обществен 

контрол върху тяхното осъществяване, Общински съвет - Хисаря намира 

решението за целесъобразно. 

mailto:obstina@hisar.bg


 

 

 

 
 

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:              

                                                             /Нено Жутев/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

           №  26 

 

Взето с Протокол № 6  на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 22.12. 2015 год. 

 

 

 

Относно: точка „Девета” - Докладна записка относно Заявление вх. 

№ 26-00-1111/04.12.2015г. от «ПУРМЕРУЛ» ООД, за произнасяне по 

допускане, проучване и проектиране на ПУП-ПРЗ за УПИ № 

17.64,17.69,малък хотел и промяна предназначението на ПИ № 017218, за 

обединяване в УПИ № 017101, 018218,  къща за гости, м. «Оджовица-03», 

земл. гр. Хисаря - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

 

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

и  чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Одобрява Задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ и скица 

предложение, във връзка с Заявление вх. № 26-00-1111/04.12.2015г. от 

«ПУРМЕРУЛ» ООД за изготвяне на ПУП-ПРЗ за УПИ № 

17.64,17.69,малък хотел и промяна предназначението на ПИ № 017218, за 

обединяване в УПИ № 017101, 018218, къща за гости, м. «Оджовица-03», 

земл. гр. Хисаря 

      2. Разрешава на «ПУРМЕРУЛ» ООД да изработи проект за ПУП-

ПРЗ за УПИ № 17.64,17.69,малък хотел и промяна предназначението на 

ПИ № 017218, за обединяване в УПИ № 017101,018218, къща за гости, м. 

«Оджовица -03», земл. гр. Хисаря 

 

МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения и 

необходимостта от промяна предназначението на посочените имоти, 

Общински съвет намира решението за целесъобразно.  

mailto:obstina@hisar.bg


 

 

 

 
 

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:              

                                                             /Нено Жутев/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

           №  27 

 

Взето с Протокол № 6  на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 22.12. 2015 год. 

 

 

 

Относно: точка „Десета” - Докладна записка относно Заявление вх. 

№ 26-00-1110/04.12.2015г. от «ПУРМЕРУЛ» ООД, за произнасяне по 

допускане, проучване и проектиране на ПУП-ПРЗ за УПИ № 065844, 

065845, 065900, жил.застр. с промяна предназначението на ПИ № 065854 и 

актуализиране на документи за окончателна промяна предназначението за 

ПИ № 065900 /без влязло в сила решение на МЗХ/, за обединяване в УПИ  

№ 065844, 065845, 065900, 065854, рекреационни дейности, аквапарк с 

обсл.сгради и хотелска част, м. «Сивия геран -03», земл. гр. Хисаря - 

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

 

 

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

и  чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Одобрява Задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ и скица 

предложение, във връзка с заявление вх. № 26-00-1110/04.12.2015 г. от 

«ПУРМЕРУЛ» ООД, за произнасяне по допускане, проучване и 

проектиране на ПУП-ПРЗ за УПИ № 065844, 065845, 065900, жил.застр. с 

промяна предназначението на ПИ № 065854 и актуализиране на документи 

за окончателна промяна предназначението за ПИ № 065900/без влязло в 

сила решение на МЗХ/, за обединяване в УПИ № 

065844,065845,065900,065854, рекреационни дейности, аквапарк с обсл. 

сгради и хотелска част, м. «Сивия геран-03», земл. гр. Хисаря 

2.  Разрешава на «ПУРМЕРУЛ» ООД да изработи проект за ПУП-

ПРЗ за УПИ № 065844,065845,065900,жил.застр. с промяна 

предназначението на ПИ № 065854 и актуализиране на документи за 

mailto:obstina@hisar.bg


окончателна промяна предназначението за ПИ № 065900/без влязло в сила 

решение на МЗХ/, за обединяване в УПИ № 065844, 065845, 065900, 

065854, рекреационни дейности, аквапарк с обсл.сгради и хотелска част, м. 

«Сивия геран -03», земл. гр. Хисаря 

 

МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения и 

необходимостта от промяна предназначението на посочените имоти, 

Общински 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:              

                                                             /Нено Жутев/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

           №  28 

 

Взето с Протокол № 6  на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 22.12. 2015 год. 

 

 

 

Относно: точка „Единадесета” - Докладна записка относно 

Заявление вх. № 94-00-А-205(2)/10.12.2015г. от Атанас Ангелов Петлеков, 

за произнасяне по допускане,  проучване и проектиране на ПУП-ПРЗ за ПИ 

№ 003828, м. «Урвища-04», земл. гр. Хисаря за «Зона за отдих - хотел» - 

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

 

 

 

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

и  чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

        1. Одобрява Задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ и скица 

предложение, във връзка с Заявление вх. № 94-00-А-205(2)/10.12.2015г. от 

Атанас Ангелов Петлеков, за произнасяне по допускане, проучване и 

проектиране на ПУП-ПРЗ за ПИ № 003828, м. «Урвища-04», земл. гр. 

Хисаря за «Зона за отдих  - хотел» 

       2. Разрешава на Атанас Ангелов Петлеков да изработи проект за 

ПУП-ПРЗ за ПИ № 003828, м. «Урвища-04», земл. гр. Хисаря за «Зона за 

отдих  - хотел», с показатели на застрояване: Зона Ок, Пзастр. -50%, Позел. 

– 50% и Кинт -1.5. 

 

 

 

mailto:obstina@hisar.bg


МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения, 

Общински 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:              

                                                             /Нено Жутев/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

           №  29 

 

Взето с Протокол № 6  на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 22.12. 2015 год. 

 

 

 

Относно: точка „Дванадесета” - Докладна записка относно 

Заявление вх. № 91-00-308/04.12.2015г. от Красимир Николов Караджов и 

Златка Николова Караджова, за произнасяне по допускане, проучване и 

проектиране на ПУП-ПРЗ за ПИ № 19.34, м. «Баните», земл. с. Красново - 

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

 

 

 

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

и  чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

        1. Одобрява Задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ и скица 

предложение, във връзка с Заявление вх. № 91-00-308/04.12.2015г. от 

Красимир Николов Караджов и Златка Николова Караджова, за изготвяне 

на ПУП-ПРЗ за ПИ № 19.34, м. «Баните», земл. с. Красново за общ. обсл. 

дейности и жилищно застрояване. 

       2. Разрешава на Красимир Николов Караджов и Златка Николова 

Караджова да изработят проект за ПУП-ПРЗ за ПИ № 19.34, м. «Баните», 

земл. с. Красново за общ. обсл.  дейности и жилищно застрояване, с 

показатели на застрояване: Зона Жм, Пзастр. -60%, Позел. – 40% и Кинт -

1.2. 

 

 

mailto:obstina@hisar.bg


МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения, 

Общински 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:              

                                                             /Нено Жутев/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

           №  30 

 

Взето с Протокол № 6  на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 22.12. 2015 год. 

 

 

 

Относно: точка „Тринадесета” - Докладна записка относно 

Заявление вх. № 26-00-1149/14.12.2015г. от «Сиенит инвест» ООД, за 

произнасяне по допускане, проучване и проектиране на ПУП-ПРЗ за 

промяна на предназначението на ПИ № 139371, м. «Пловдивски път-03», 

земл. гр. Хисаря за «жилищно застрояване» - докладва инж. П. Дойкова – 

кмет на община Хисаря. 

 

 

 

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

и  чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

        1. Одобрява Задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ, във връзка 

с Заявление вх. № 26-00-1149/14.12.2015г. от от «Сиенит инвест» ООД, за 

произнасяне по допускане, проучване и проектиране на ПУП-ПРЗ за 

промяна на предназначението на ПИ  № 139371, м. «Пловдивски път-03», 

земл. гр. Хисаря за «жилищно застрояване». 

       2. Разрешава на «Сиенит инвест» ООД да изработи проект за 

ПУП-ПРЗ за ПИ 139371, м. «Пловдивски път - 03», земл. гр. Хисаря за 

промяна на предназначението за «жилищно застрояване». 

 

 

mailto:obstina@hisar.bg


 

МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения и 

необходимостта от промяна предназначението на посочените имоти, 

Общински 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:              

                                                             /Нено Жутев/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

           №  31 

 

Взето с Протокол № 6  на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 22.12. 2015 год. 

 

 

 

Относно: точка „Четиринадесета” - Докладна записка относно 

Заявление вх. № 26-00-1148/14.12.2015 г. от «Сиенит инвест» ООД, за 

произнасяне по допускане, проучване и проектиране на ПУП-ПРЗ за 

промяна на предназначението на ПИ № 139455, 139454 и 140084, м. 

«Пловдивски път-03», земл. гр. Хисаря за «жилищно застрояване» - 

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

 

 

 

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

и  чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Одобрява Задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ, във връзка 

с Заявление вх. № 26-00-1148/14.12.2015 г. от «Сиенит инвест» ООД, за 

произнасяне по допускане, проучване и проектиране на ПУП-ПРЗ за 

промяна на предназначението на ПИ № 139455,139454 и 140084, м. 

«Пловдивски път-03», земл. гр. Хисаря за «жилищно застрояване». 

       2. Разрешава на «Сиенит инвест» ООД да изработи проект за 

ПУП-ПРЗ за ПИ № 139455, 139454 и 140084, м. «Пловдивски път -03», 

земл. гр. Хисаря за промяна на предназначението за «жилищно 

застрояване». 

 

mailto:obstina@hisar.bg


 

 

МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения и 

необходимостта от промяна предназначението на посочените имоти, 

Общински 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:              

                                                             /Нено Жутев/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

 

           №  32 

 

Взето с Протокол № 6  на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 22.12. 2015 год. 

 

 

 

Относно: точка „Петнадесета” - Докладна записка относно 

Заявление вх. № 26-00-1147/14.12.2015г. от «Сиенит инвест» ООД, за 

произнасяне по допускане, проучване и проектиране на ПУП-ПРЗ за 

промяна на предназначението на ПИ № 140053 и 140060, м. «Пловдивски 

път-03», земл. гр. Хисаря за «жилищно застрояване» - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

 

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

и  чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Одобрява Задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ, във връзка 

с Заявление вх. № 26-00-1147/14.12.2015 г. от «Сиенит инвест» ООД, за 

произнасяне по допускане, проучване и проектиране на ПУП-ПРЗ за 

промяна на предназначението на ПИ № 140053 и 140060,  м. «Пловдивски 

път-03», земл. гр. Хисаря за «жилищно застрояване». 

       2. Разрешава на «Сиенит инвест» ООД да изработи проект за 

ПУП-ПРЗ за ПИ № 140053 и 140060, м. «Пловдивски път - 03», земл. гр. 

Хисаря за промяна на предназначението за «жилищно застрояване». 

 

 

mailto:obstina@hisar.bg


 

МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения и 

необходимостта от промяна предназначението на посочените имоти, 

Общински 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:              

                                                             /Нено Жутев/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

           №  33 

 

Взето с Протокол № 6  на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 22.12. 2015 год. 

 

 

 

Относно: точка „Шестнадесета” - Докладна записка относно 

Заявление вх. № 26-00-244(2)/14.12.2015г. от «Сиенит инвест» ООД, за 

произнасяне по допускане, проучване и проектиране на ПУП-ПРЗ за 

промяна на предназначението на ПИ № 141020, м. «Пловдивски път-03», 

земл. гр. Хисаря за «жилищно застрояване» - докладва инж. П. Дойкова – 

кмет на община Хисаря. 

 

 

 

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

и  чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Одобрява Задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ, във връзка 

с Заявление вх. № 26-00-244(2)/14.12.2015 г. от «Сиенит инвест» ООД, за 

произнасяне по допускане, проучване и проектиране на ПУП-ПРЗ за 

промяна на предназначението на ПИ № 141020, м. «Пловдивски път-03», 

земл. гр. Хисаря за «жилищно застрояване». 

       2. Разрешава на «Сиенит инвест» ООД да изработи проект за 

ПУП-ПРЗ за ПИ № 141020, м. «Пловдивски път - 03», земл. гр. Хисаря за 

промяна на предназначението за «жилищно застрояване». 

 

mailto:obstina@hisar.bg


МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения и 

необходимостта от промяна предназначението на посочените имоти, 

Общински 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:              

                                                             /Нено Жутев/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

           № 34  

 

Взето с Протокол № 6  на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 22.12. 2015 год. 

 

 

 

Относно: точка „Седемнадесета” - Докладна записка относно 

Заявление вх. № 94-00-Н-349/15.12.2015г. от Ненко Видолов Костов, за 

произнасяне по допускане, проучване и проектиране на ПУП-ПРЗ за 

промяна на предназначението на ПИ № 081055, м. «Читашки ливади-02», 

земл. гр. Хисаря за «производствени, складови дейности» - докладва инж. 

П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

 

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

и  чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Одобрява Задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ и скица 

предложение, във връзка с Заявление вх. № 94-00-Н-349/15.12.2015 г. от 

Ненко Видолов Костов, за произнасяне по допускане, проучване и 

проектиране на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ     № 

081055, м. «Читашки ливади -02», земл. гр. Хисаря за «производствени, 

складови дейности».       

2. Разрешава на Ненко Видолов Костов да изработи проект за 

ПУП-ПРЗ за ПИ № 081055, м. «Читашки ливади - 02», земл. гр. Хисаря за 

«производствени, складови дейности», с зона Пп, Пзастр. -60%, Позел. -

40% и Кинт – 1.5. 

mailto:obstina@hisar.bg


 

МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения и 

необходимостта от промяна предназначението на посочените 

 

 

 

 
 

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:              

                                                             /Нено Жутев/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

           №  35  

 

Взето с Протокол № 6  на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 22.12. 2015 год. 

 

 

 

Относно: точка „Осемнадесета” - Докладна записка относно 

Заявление вх. № 94-00-Н-349/15.12.2015 г. от Ненко Видолов Костов, за 

произнасяне по допускане, проучване и проектиране на ПУП-ПРЗ за 

промяна на предназначението на ПИ № 084902,  м. «Рибарника-02», земл. 

гр. Хисаря за «къмпинг и КОО» - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисар. 

 

 

 

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

и  чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

        1. Одобрява Задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ и скица 

предложение, във връзка с Заявление вх. № 94-00-Н-349/15.12.2015 г. от 

Ненко Видолов Костов, за произнасяне по допускане, проучване и 

проектиране на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ № 

084902, м. «Рибарника-02», земл. гр. Хисаря за «къмпинг и КОО». 

2. Разрешава на Ненко Видолов Костов да изработи проект за 

ПУП-ПРЗ за ПИ № 084902, м. «Рибарника-02», земл. гр. Хисаря за 

«къмпинг и КОО», с зона Од, Пзастр. -30%, Позел. -50% и Кинт – 1.5. 

 

 

mailto:obstina@hisar.bg


МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения и 

необходимостта от промяна предназначението на посочените имоти, 

Общински 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:              

                                                             /Нено Жутев/ 
 


