
     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 

 

           №  172 

 

Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 13.09.2016 год. 

 

 

 

Относно: точка „Първа” -  Докладна записка приемане на училищната 

мрежа и утвърждаване на паралелките под норматив и маломерните  паралелки 

в училищата в Община Хисаря  за учебната 2016/2017 година - докладва инж. 

П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 11 и 11а от 

НАРЕДБА № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и 

групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на 

училищата, детските градини и обслужващите звена във връзка с чл. 36 от 

Закона за народната просвета, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема предложената училищна мрежа за учебната 2016/2017 година с 

направените корекции и без детска градина „Роза” с. Старо Железаре, тъй като 

не може да съществува детска градина с 5 деца според действащата нормативна 

уредба в образованието, както следва:    

 

Детска градина  „Мечо Пух”гр. Хисаря 

1 яслена група, деца родени през 2014 и 2015 г.  –  19 деца. 

5  групи –  100 деца: 

І-ва група, деца родени през 2013 г. – 23; 

ІІ-ра група, деца родени през 2012 г.. – 27; 

ІІІ-та група, деца родени през 2011 г.- 19; 
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ІV-та  група, деца родени през  2010 г. – 18; 

ІV-та  „а” група, деца родени през 2010 г. – 13. 

 

Детска градина  „Пинокио” гр. Хисаря 

2 групи – 48 деца 

 

Детска градина „Дъга” гр.Хисаря 

2  групи – 37 деца 

 

Детска градина „Слънце” с. Паничери 

1 група – 24  деца 

 

Детска градина „Чайка” с. Старосел 

1 група -  26 деца 

 

СУ „Христо Смирненски” гр. Хисаря 

Училището е средищно за кв. Миромир, с. Черничево, с. Старо Железаре, с. 

Ново Железаре,  с. Клояново, с. Дуванлий с. Житница, с. Паничери, с. Старосел, 

с. Красново, с. Михилци, с. Красново, с. Ръжево Конаре. 

                                                            І – VІІІ клас 

 

                   Клас         Брой паралелки        Общ брой ученици 

І а 1 18 

І б 1 16 

ІІ  1 18 

ІІІ а 1 15 

                    ІІІ б 1 16 

ІV а 1 15 

ІV б 1 13 

V 1 23 

VІ 1 21 

VІІ 1 20 

VІІІ 1 21 

Общ брой паралелки – 11 

Общ брой ученици – 196 

Средна пълняемост на паралелка – 18 

Целодневна организация на учебния процес – 4 групи: 

І група: І  клас – 25 ученици; 

ІІ група: І  -  ІІ клас – 24 ученици; 

ІІІ група: ІІІа - ІІІб клас – 25 ученици; 

ІV група, ІV- ІV клас – 25 ученици; 

 

 



ІХ – ХІІ клас 

                   Клас          Брой паралелки       Общ брой ученици 

ІХ а 1 26 

ІХ б 1 21 

Х а 1 20 

Х б 1 18 

ХІ а 1 17 

ХІ б 1 18 

ХІІ а 1 17 

ХІІ б 1 26 

Паралелките ІХ – ХІІ клас са професионални съответно за всеки клас една 

паралелка с професия „Хотелиер” – специалност „Организация и управление на 

хотел” и една паралелка с професия „Готвач” – специалност „Производство на 

кулинарни изделия и напитки”. 

Общ брой паралелки – 8 

Общ брой ученици – 163 

Средна пълняемост на паралелка – 21 

Общ брой ученици в СУ „Христо Смирненски” – 359 

Ученици, ненавършили 16 год., пътуващи с безплатен транспорт: 

- от с. Старосел – 29,  

- от с. Паничери - 1,  

- от с. Красново – 4,  

- от с. Калояново – 4,  

- от с. Старо Железаре – 14,  

- от с. Ново Железаре – 1,  

- от с. Житница – 8,  

- от с. Дуванлий – 2,  

- от с. Дълго поле – 2,  

- от с. Ръжево Конаре – 4, 

- от с. Черничево – 1,  

- от с. Михилци – 2,   

- от кв. Миромир – 15. 

Общ брой пътуващи: 79 

 

Ученици, навършили 16 год., пътуващи с друг междуселищен транспорт: 

- от с. Старосел – 8,  

- от с. Паничери - 9,  

- от с. Красново – 3,  

- от с. Калояново – 9,  

- от с. Ново Железаре – 1,  

- от с. Житница – 8,  

- от с. Дуванлий – 4,  

- от с. Дълго поле – 8,  



- от с. Ръжево Конаре – 7, 

- от с. Черничево – 4,  

- от с. Михилци – 2,   

- от кв. Миромир – 9. 

Общ брой пътуващи: 71 

 

ОУ „Климент Охридски”, кв. Веригово 

 Училището е средищно за кв. Веригово, с. Черничево, с. Паничери, с Старо 

Железаре, с. Долна Махала и кв. Миромир. 

 

Клас Брой паралелки Общ брой ученици 

ПДГ 1 13 

І 1 24 

ІІ а 1 16 

                     ІІ б 1 14 

ІІІ 1 10 

ІV 1 15 

V 1 22 

VІ 1 25 

VІІ 1 17 

VІІІ 1 8 

 

Общ брой паралелки – 9 

Общ брой ученици – 151 

Средна пълняемост на паралелка – 17  

Целодневна организация на учебния процес – 4 групи: 

І група: І клас – 23  ученици; 

ІІ група, /сборна/ - ІІа  и ІІб  клас – 27 ученици; 

ІІІ група, /сборна/ - ІІI - ІV клас  – 23 ученици; 

ІV група, /сборна/ - V, VІ, VII клас – 27 ученици. 

Пътуващи ученици: 

- от с. Черничево – 16, от които 4 деца в са в ПДГ; 

- от с. Старо Железаре  – 2, от които 1 в ПДГ; 

- от с. Паничери – 4;  

- от кв. Миромир – 12; 

- от с. Долна Махала – 3.  

Общ брой пътуващи ученици -  39. 

 

ОУ „Васил Левски” гр. Хисаря , кв. Момина баня 

Училището е средищно за кв. Момина баня и с. Михилци и кв. Миромир. 

 

Клас Брой паралелки Брой ученици 

І 1 16 



ІІ 1 16 

ІІІ 1 16 

ІV 1 12 

V 1 17 

VІ 1 19 

VІІ 1 14 

VІІІ 1 8 

Общ брой паралелки – 8 

Общ брой ученици –  108 

Средна пълняемост на паралелка 14. 

Целодневна организация на учебния процес – 2 групи: 

І група: І и ІІ клас – 28 ученици; 

ІІ група: ІІІ – ІV клас  – 26 ученици; 

Пътуващи ученици: 

- от с. Михилци - 9; 

- от кв. Миромир – 5.  

Общ брой пътуващи ученици -14. 

 

ОУ „Христо Ботев” с. Паничери 

Училището е средищно за с. Паничери  с.Дуванлий, с. Ново Железаре, с. Старо 

Железаре, с. Старосел 

 

Клас Брой паралелки Брой ученици 

І  1 2 

ІІ 1 3 

ІІІ  1 13 

ІV 1 3 

V 1 10 

VІ 1 11 

VІІ 1 7 

VІІІ 1 8 

 

Общ брой паралелки – 8 

Общ брой ученици – 57 

Средна пълняемост на паралелка – 7 

Целодневна организация на учебния процес – 2 групи: 

І група: І – ІV клас  – 21 ученици; 

ІІ група: V – VІІІ клас – 27 ученици. 

Пътуващи ученици: 

- от с. Старосел – 19; 

- от с. Старо Железаре – 10; 

- от с. Ново Железаре – 2; 



- от с. Дуванлий – 4. 

Общ брой пътуващи ученици - 35. 

 

ОУ „Христо Ботев” с. Красново /защитено училище/ 
Училището е средищно за с. Красново, с. Беловица, с. Мало Крушево, с. 

Кръстевич 

 

Клас Брой паралелки Брой ученици 

ПДГ 1 20 

І 1 10 

ІІ  1 11 

ІІІ 1 7 

ІV 1 11 

V 1 10 

VІ  1 6 

VІІ 1 9 

VІІІ 1 14 

Общ брой паралелки – 8 

Общ брой ученици – 78 

Средна пълняемост на паралелка – 10 

Целодневна организация на учебния процес – 2 групи: 

І група: І – ІV клас – 25 ученици; 

ІІ група: V – VІІІ клас  – 25 ученици; 

В самостоятелна форма на обучение –  15 ученици, заявления ще се приемат до 

10.09. 2016 год. 

Пътуващи ученици: 

- от с. Кръстевич – 25, от тях 10 от ПДГ; 

- от с. Беловица – 9, от тях 1 от ПДГ; 

- от с. Мало Крушево – 10, от тях 1 в ПДГ; 

- от с. Старосел – 2. 

Общ брой пътуващи ученици – 46, от тях 12 от ПДГ. 

 

2. Утвърждава паралелките под норматив и маломерни паралелки с 

направените корекции: 

 СУ „ Христо Смирненсики” гр. Хисаря – 3 паралелки: 

 III а клас – 15 ученици; 

 ІVа клас – 15 ученици; 

 ІVб клас - 13 ученици; 

 

 ОУ „ Климент Охридски” гр. Хисаря – 5 паралелки: 

 ІІб клас – 14 ученици; 

 III клас – 10 ученици; 



 ІV клас – 15 ученици; 

 VІІ клас – 17 ученици; 

 VІІІ клас – 8 ученици. 

 

 ОУ „Васил Левски” гр. Хисаря – 5 паралелки: 

 IV клас – 12 ученици; 

 V клас – 16 ученици; 

 VІ клас – 9 ученици; 

 VІІ клас – 14 ученици; 

 VІІІ клас – 8  ученици; 

 

 ОУ „Христо Ботев” с. Паничери – 8 паралелки: 

 І клас – 2  ученици; 

 ІІ клас – 3  ученици; 

 ІІІ клас – 13  ученици; 

 ІV клас – 3  ученици; 

 V клас – 10  ученици; 

 VІ клас – 11  ученици; 

 VІІ клас – 6 ученици; 

 VІІІ клас – 8 ученици. 

 

 ОУ „Христо Ботев” с. Красново – 8 паралелки /Защитено училище/: 

 І клас – 10  ученици; 

 ІІ клас – 11 ученици; 

 ІІІ клас – 7  ученици; 

 ІV клас – 11  ученици; 

 V клас – 10  ученици; 

 VІ клас – 6  ученици; 

 VІІ клас – 9 ученици; 

 VІІІ клас – 14  ученици. 
 

        3. Дава съгласие за дофинансиране  на основание чл. 11, ал. 6 от  Наредба 

№ 7 за  СОУ „ Христо Смирненсики” гр. Хисаря, ОУ „ Климент Охридски” гр. 

Хисаря, ОУ „Васил Левски” гр. Хисаря, ОУ „Христо Ботев” с. Красново. 

 

       4. Дава съгласие за дофинансиране на ОУ „Христо Ботев” с. Паничери на 

основание чл. 11, ал. 3, т. 2 от  Наредба № 7, съответно в размер на 8453 лв. до 

края на бюджетната 2016 година, /за времето от 15.09.2016 до 31.12.2016 год./ и 

16906 лв. за времето от 01.01.2017 год. до 15.06.2017 год. от бюджетна 2017 

год. /общо за учебната 2016/2017 година – 25359 лева/. 

 



МОТИВИ: По демографски причини от няколко години училищата на 

общината започват да функционират маломерни паралелки, като по-голяма част 

от учениците са от социално по-слаби семейства и с дофинансирането на тези 

маломерни паралелки се гарантира правото на достъп на учениците до 

образование. Съгласно разпоредбите на чл. 11 от Наредба № 7 на МОН 

размерът на допълнителните средства се определя и осигурява по преценка на 

финансиращия орган, поради което Общинския съвет намира настоящото 

решение за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     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 

 

           №  173 

 

Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 13.09.2016 год. 

 

 

 

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

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в 

общинските детски градини на територията на община Хисаря - докладва инж. 

П. Дойкова – кмет на община Хисаря.  

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във вр. с чл.75-79 от АПК, във 

вр. с чл. 8, чл. 15, ал. 1,  чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, във вр. с чл. 59 от Закона за 

предучилищното и училищното образование и представените към проекта 

мотиви, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема  Наредба за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на деца в общинските детски градини на територията на община 

Хисаря 

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

изпълнение на приетата Наредба.   

 

МОТИВИ: Наредбата е в съответствие с Чл. 59 (1) от Закона за 

предучилищното и училищното образование. Тя предвижда общи правила за 

записване, отписване и преместване на деца в детски градини на територията на 

община Хисаря. По този начин се отменя и досега действащия режим, при 

който детските заведения приемат свои правила за приемане на деца. С 

нормативния акт се създава яснота и единност за цялата процедура по приемане 
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и записване на деца в детски заведения, като по този начин се предвижда целия 

процес по приемането и записването на деца да се улесни. Целта е уеднаквяване 

на нормативната уребда за прием и критерии за класиране на деца на 

територията на община Хисаря. Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  174 

 

Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 13.09.2016 год. 

 

 

 

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

Наредба за водене на регистър на общинските детски градини - докладва инж. 

П. Дойкова – кмет на община Хисаря.         

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във вр. с чл.75-79 от АПК, във 

вр. с чл. 8, чл. 15, ал. 1,  чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, във вр. с с чл. 346, ал. 2 от 

Закона за предучилищното и училищното образование и представените 

към проекта мотиви, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

           

 1. Приема  Наредба за водене на регистър на общинските детски градини. 

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

изпълнение на приетата Наредба.  

  

 

МОТИВИ: Наредбата е в съответствие с новия Закон за предучилищното 

и училищното образование и по – конкретно чл. 346, ал.2, който предвижда, че  

обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистъра, както и редът за 

вписване се определят с наредба на Общинския съвет Целта е подреждането на 

цялата информация относно детските градини на територията на общината в 

един общ регистър, който ще е публичен, т. е. въвеждане на единна база данни 
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за детските заведения в общината и своевременно оповестяване на 

информацията за тях, като се публикува на сайта на община Хисаря. Общински 

съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

  

 

 

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  175 

 

Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 13.09.2016 год. 

 

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

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Хисаря - докладва инж. П. Дойкова 

– кмет на община Хисаря.  

 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2  ЗМСМА, чл. 1, ал. 2 и чл. 61ф,  

ал. 1 от Закона за местните данъци и такси,  чл. 76, ал. 3  и чл. 79 от АПК и 

представените в проекта мотиви, с поименно гласуване,  Общински съвет гр. 

Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

        

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Хисаря, приета с 

Решение № 573, Протокол № 74 от 20.01.2011г., изменена и допълнена с 

Решение № 17, Протокол № 3 от 13.12.2011 г., изменена и допълнена с Решение 

№ 434, Протокол № 51 от 17.12.2013 г., изменена и допълнена с Решение № 

629, Протокол № 71 от 23.12.2014 г. 

 

§ 1. т.1  В чл.2 се създава нова точка 8 „Данък върху таксиметров превоз 

на пътници” /в сила от 01.01.2017г./; 

      т.2 досегашната точка „8” става точка „9”; 

§ 2. В глава втора се създава нов Раздел VІІ „Данък върху таксиметров 

превоз на пътници” /в сила от 01.01.2017г./ с членове: 

Чл. 62. (1) Данъчно задължените лица, се облагат с данък върху 

таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име 

дейност по таксиметров превоз на пътници. 

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по 

реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за 
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данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по 

глава втора, раздел VI от  Закона за местните данъци и такси. 

(3) Данъчно задължените лица, облагани с данък върху таксиметров 

превоз на пътници  по този раздел са превозвачите, притежаващи 

удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на 

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за 

извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от Кмета на Община  

Хисаря по Закона за автомобилните превози. 

Чл. 63. (1) Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на 

пътници за Община Хисаря е в размер на 360.00 лв. за календарна 2017 година. 

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи 

от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено 

разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

(3) Когато до 31 октомври на предходната година общинският съвет 

не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за 

следващата година,  данъкът се събира на базата на действащия размер за 

предходната година. 

Чл. 64. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 

1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават 

данъчна декларация по образец за дължимия данък в Община Хисаря.  

(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани 

с определянето на данъка. 

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички 

промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 

7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство. 

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец 

данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-

дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в 

съответната община. 

Чл. 65. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници 

постъпва в приход на община Хисаря. 

Чл. 66. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз 

на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата 

година се определя по следната формула: 

 

ДДТГ = ГДТПП x БМ , където 

12 

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на 

пътници по чл. 63, ал. 1; 

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на 

издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

 



(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров 

превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения 

годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по 

следната формула: 

 

НВДТПП = ПГДТПП x БМ , където 

12 

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров 

превоз на пътници за текущата година; 

ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на 

пътници за текущата година; 

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на 

прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на 

пътници. 

Чл. 67. Данъкът по чл. 63, ал. 1 се внася преди получаване на 

издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози. 

Чл. 68. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 66, ал. 2 се 

извършва по писмено искане - образец на данъчно задължено лице по реда на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

 

§ 3. В Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата се създава: 

 

§ 5"Таксиметров превоз на пътници" е понятие по смисъла на Закона за 

автомобилните превози."  

 § 6 “За 2017 г. Общинският съвет определя размера на данъка върху 

таксиметровите превози по глава втора, раздел VІІ до 30 септември 2016 г.“ 

 

МОТИВИ: За постигане на съответствие между разпоредбите в Закона за 

местните данъци и такси (ЗМДТ), обнародвани в Държавен вестник бр. 32 от 

22.04.2016 г., с които се въвежда „Данък върху таксиметров превоз на пътници” 

и Наредбата на Общинския съвет, а също така и в съответствие с нормативните 

актове от по – висока степен, както и с тези от Европейското законодателство, 

Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – 4 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 



     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 

 

           №  176 

 

Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 13.09.2016 год. 

 

 

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

за изменение и допълнение на Наредба за реда за издаване на разрешение и 

поставяне на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти в 

Община Хисаря, приета с Решение № 615 на Общински съвет - град Хисаря, 

взето с Протокол № 83/19.04.2011 г. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря.  

 

 

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

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 реда за 

издаване на разрешение и поставяне на рекламно-информационни елементи 

върху недвижими имоти в Община Хисаря, както следва: 

§1. В чл. 6 на Раздел ІІ от Наредбата се прави следното изменение:  

В чл.6, ал. 2 и ал. 3 “нотариално заверено писмено съгласие” и 

“нотариално заверен писмен договор за наем” се заменя съответно с 

“изрично писмено съгласие” и “писмен договор за наем”.     

Чл. 6, ал. 2 в новата си редакция да бъде изписан по следния начин: 

 “В поземлени имоти частна собственост, разрешението за поставяне на 

РИЕ се издава въз основа на изрично писмено съгласие от собственика на 

поземления имот или на сградата, или въз основа на писмен договор за наем на 

заетата от РИЕ площ.     
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Чл. 6, ал. 3 в новата си редакция да бъде изписан по следния начин:

 “Върху сгради с етажна собственост, разрешението за поставяне на РИЕ 

се издава въз основа на изрично писмено съгласие на етажните собственици 

или писмено съгласие /писмен договор/ с органа представляващ собствениците 

на основание чл. 11, ал.1, т. 10 , буква “д” от ЗУЕС.”      

§2. В чл. 7 на Раздел ІІ от Наредбата се прави следното изменение:  

В Чл. 7, ал. 1 отпада изискването за одобряване на схема от главня 

архитект, когато се касае за частни имоти. Това условие остава в сила, 

когато се издава разрешение за поставяне на РИЕ върху недвижими имоти 

общинска собственост.  

Чл.7, ал.1 в новата си редакция да бъде изписан по следния начин:

 “Разрешение за поставяне на РИЕ върху недвижими имоти общинска 

собственост се издава от кмета на общината въз основа на одобрена схема от 

главния архитект, след положително решение на ЕСУТ.”    

Създава се нова ал. 3 на чл. 7:       

 “Разрешение за поставяне на РИЕ върху недвижими имоти собственост 

на физически и юридически лица се издава от кмета на общината въз основа на 

положително решение на ЕСУТ.” 

2. Възлага на Кмета на Община Хисаря да предприеме необходимите 

мерки за изпълнение на приетите изменения и допълнения в горепосочената 

Наредба. 

МОТИВИ: За привеждане на Наредбата, регламентираща обществените 

отношения с местно значение, в съответствие с нормативен акт от по-висока 

степен, съобразно рамката на чл. 76, ал. 2 от АПК, с което се цели отстраняване 

на незаконосъобразното положение и синхронизиране на нормите с 

действащите законови норми на ЗУТ, а също така и в съответствие с 

нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското 

законодателство, Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

  

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  177 

 

Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 13.09.2016 год. 

 

 

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

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за разполагане на 

преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите 

на градското обзавеждане на територията на Община Хисаря, приета с Решение 

№ 616 на Общински съвет - град Хисаря, взето с Протокол № 83/19.04.2011 г. - 

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

 

 

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

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 

разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи 

дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на 

Община Хисаря, както следва:   

§1. В чл. 7, ал. 8 на Раздел ІІІ от Наредбата се прави следното 

изменение:  
В чл. 7, ал. 8 “нотариално заверено писмено съгласие”  се заменя 

съответно с “изрично писмено съгласие”.       

 Чл. 7, ал. 8 в новата си редакция се изписва по следния начин:    

“В частни имоти и в имоти в режим на съсобственост е необходимо 

изрично писмено съгласие на всички съсобственици за разполагане на 

преместваем обект.” 

§2. В чл. 10, ал. 1, т. 1.4. и 2.2., чл. 11, ал. 14, т. 4, чл. 12, ал. 11, т. 5 и 

чл. 16 от Наредбата се прави следното изменение:     

 Отменя се изискването за прилагане към заявлението за издаване на 
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разрешение за поставяне и ползване на преместваеми обекти, от Кмета на 

Община Хисаря, на Справка/Удостоверение за липса на задължения на 

заявителя към Община Хисаря. Всички следващи алинеи и точки от посочените 

по-горе членове се променят съобразно новата номерация, като се отчетат 

отменените разпоредби. 

2. Възлага на Кмета на Община Хисаря да предприеме необходимите 

мерки за изпълнение на приетите изменения и допълнения в горепосочената 

Наредба. 

 

    МОТИВИ: За привеждане на Наредбата за разполагане на 

преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите 

на градското обзавеждане на територията на Община Хисаря в съответствие с 

нормативен акт от по-висока степен, съобразно рамката на чл. 76, ал. 2 от АПК, 

отстраняване на незаконосъобразното положение и синхронизиране на нормите 

с действащите законови норми на ЗУТ и ЗОАРАКСД,  Общински съвет Хисаря 

намира решението за целесъобразно.        

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  178 

 

Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 13.09.2016 год. 

 

 

 

Относно: точка „Седма” -  Докладна записка относно актуализирана 

тригодишна бюджетна прогноза за периода 2017 - 2019 г. на постъпленията от 

местни приходи и на разходите за местни дейности - докладва инж. П. Дойкова 

– кмет на община Хисаря.  

 

 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и ал. 2  ЗМСМА, чл.  83 от 

Закона за публичните финанси  и  чл. 27, ал. 2, ал. 3 от Наредба на ОбС за 

условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за 

местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Хисаря приета с Решение № 461/21.01.2014 г. на ОбС, 

във връзка с разпоредбите на РМС № 56 от 28 Януари 2016 г. за 

бюджетната процедура за 2017 г. и писмо БЮ-4 от 08 Юли 2016 г. на 

Министерство на финансите, с поименно гласуване,  Общински съвет гр. 

Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

     

1.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за периода 2017 -2019 г. 

на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на 

община Хисаря съгласно Приложение № 8 към БЮ-4 от 08 Юли 2016 г. на 

Министерство на финансите; 

2. Одобрява Прогноза за постъпленията от данъка върху таксиметров 

превоз на пътници за периода 2017-2019 г. на община Хисаря, съгласно 

приложение № 8а към БЮ-4 от 08 Юли 2016 г. на Министерство на финансите; 

mailto:obstina@hisar.bg


3. Одобрява Прогноза за намеренията за поемане на задължения чрез 

договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2017-2019 г. на 

Община Хисаря съгласно Приложение № 6а към БЮ-4 от 08 Юли 2016 г.  на 

Министерство на финансите; 

4. Одобрява Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база 

действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за 

периода 2017-2019г. на община Хисаря съгласно Приложение № 6б към БЮ-4 

от 08 Юли 2016  г.  на Министерство на финансите; 

5.Одобрява Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по 

обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за 

поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017-2019 г. на 

община Хисаря съгласно Приложение № 6в към към БЮ-4 от 08 Юли 2016 г.  

на Министерство на финансите; 

          

 МОТИВИ:  Във връзка с изпълнение на указанията дадени на общините 

за подготовката и представянето на  актуализираните бюджетни прогнози за 

периода 2017-2019 г., с писмо БЮ-4 от 08 Юли 2016 г. на Министерство на 

финансите,  Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно.     

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  179 

 

Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 13.09.2016 год. 

 

Относно: точка „Осма” - Докладна записка относно разкриване 

пенсионерски клуб в с. Мътеница - 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  : 

           

Отлага вземането на решение по докладната записка относно разкриване 

пенсионерски клуб в с. Мътеница за след актуализация на Наредбата за 

организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на 

територията на община Хисаря  

 

МОТИВИ: Отлага вземането на решение поради необходимост от 

актуализация на Наредбата за организацията, финансирането и дейността на 

пенсионерските клубове на територията на община Хисаря, поради което 

Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

  

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 
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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 

 

           №  180 

 

Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 13.09.2016 год. 

 

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

схема за детска площадка в с. Мътеница - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря.  

  

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2  ЗМСМА, чл. 56, ал. 2 от 

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

търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското 

обзавеждане на територията на Община Хисаря, с поименно гласуване,  

Общински съвет гр. Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

       Одобрява схема за разполагане на детска площадка в терена между улици 

с о.т. 75, 74, 78, 77 и 76 в с. Мътеница по означеното с черен контур на 

приложената схема, неразделна част от настоящото решение. 

 

 МОТИВИ: В подкрепа на местната инициатива, Общински съвет Хисаря 

намира решението за целесъобразно.     
 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – 4 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 
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     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  181 

 

Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 13.09.2016 год. 

 

Относно: точка „Десета” -  Докладна записка Заявление вх. № 26-00-

529/21.06.2016 г. от “Розата” ООД за приемане и одобряване на ПУП-ПП за 

трасе на ел. кабел 20 КВ на трасе на Електрически кабел 20 kV за захранване на 

поземлен имот № 131016, в местност “Преките Ниви” по КВС на с. Михилци, 

Община Хисаря. 

 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2  ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, 

Общински съвет гр. Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

           

Одобрява ПУП - Парцеларен план за трасе на Електрически кабел 20 kV 

за захранване на поземлен имот № 131016, в местност “Преките Ниви”, през 

имоти 310016, 310001, 000192 по КВС на с. Михилци, Община Хисаря по 

червените линии пунктири на приложения проект, нераделна част от 

настоящото решение. 

 

  МОТИВИ: Поради необходимостта от изразяване на съгласие от 

Общинския съвет за преминаване на трасето през общински имоти и съобразно 

разпоредбите ППЗОЗЗ, Общински съвет-Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              /Петко Петров/ 
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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 

 

           №  182 

 

Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 13.09.2016 год. 

 

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

№ 26-00-560/30.06.2016 г., приложено към Заявление вх. № 26-00-1033 от 

19.11.2015 г. от „БТК” ЕАД, за одобряване на ПУП – ПП за „Кабел 20 кV за 

имот 255052 по КВС на с. Кръстевич, Община Хисаря” - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2  ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от 

ЗУТ и Решение  № ИАГ-36755/21.06.2015 г. на Изпълнителна агенция по 

горите, с поименно гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Одобрява ПУП – ПП за „Кабел 20 кV за имот 255052 по КВС на с. 

Кръстевич, Община Хисаря”, преминаващ през имот 1415, полски път – 

общинска собственост, и имот 255052 – частна държавна собственост в горски 

фонд, съгласно червена линия за трасето на електропровода и сини пунктирани 

линии за сервитута в проекта, неразделна част от настоящото решение. 

 

МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения, 

Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                /Петко Петров/ 
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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 

 

           №  183 

 

Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 13.09.2016 год. 

 

 

 

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

№ 94-00-П-254/ 14.07.2016 г. от Петър Арабски за разрешаване изработване на 

ПУП-ПЗ за ПИ 174050 съгласно становище № 16-00-3766 от 14.06.2016г. на ОД 

„Земеделие” гр.Пловдив съгласно Наредба № 19 /25.10.2012 г.за строителство в 

земеделски земи без промяна на предназначението им за изграждане на 

“Селскостопанска сграда за съхранение на растителна продукция”, местност 

„Кутина-04”, землище Хисаря, община 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, чл. 

124б, ал. 1, чл. 125 от ЗУТ, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Одобрява  задание за проектиране на ПУП - ПЗ за ПИ 174050, местност 

„Кутина -04”, землище Хисаря, община Хисаря, съгласно становище № 16-00-

3766 от 14.06.2016 г. на ОД „Земеделие” гр.Пловдив съгласно Наредба № 19 

/25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на 

предназначението им за изграждане на “Селскостопанска сграда за съхранение 

на растителна продукция”. 

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

проектиране на ПУП - ПЗ за ПИ 174050, местност „Кутина-04”, землище 

Хисаря, община Хисаря, съгласно становище № 16-00-3766 от 14.06.2016 г. на 

ОД „Земеделие” гр. Пловдив съгласно Наредба № 19 /25.10.2012 г. за 
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строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им за 

изграждане на “Селскостопанска сграда за съхранение на растителна 

продукция”. 

 

МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения, 

Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно  

 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  184 

 

Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 13.09.2016 год. 

 

 

 

Относно: точка „Тринадесета” - Докладна записка относно актуализация 

на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2016 година - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря.  

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2  ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, чл. 8, ал. 9 

т. 2 от Закона за общинската собственост, с поименно гласуване,  Общински 

съвет гр. Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

                       

1. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2016 година, като в Раздел ІІ. 

Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в 

капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за 

публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия; точка ІІ.2. 

Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за  

продажба, подточка ІІ.2.2.Земеделски земи, включва: 

- Имот № 129108 с НТП – полски път, площ 0.917 дка., местност 

„Брантии” , землище Старосел, частна общинска собственост съгласно АОС № 

784/04.05.2016г. 

  - Имот № 129109 с НТП – полски път, площ 0.474 дка., местност 

„Брантии”, землище Старосел, частна общинска собственост, съгласно АОС № 

785/04.05.2016г. 
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- Имот № 026041 с НТП - изоставена нива, площ от 19.950 дка, VІ 

категория, местност „Стойновски каваци”, землище Мало Крушево частна 

общинска собственост, съгласно АОС № 797/30.05.2016 г. 

 

  МОТИВИ: Проявен е интерес за закупуването им от страна на купувачи 

и с цел осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване 

финансирането на голяма част от общинските дейности, което налага и 

актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане на с имотите общинска собственост съгласно чл. 8, ал. 9 от ЗОС, 

Общинския съвет гр. Хисаря счита решението за целесъобразно. 

  

 

 

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  185 

 

Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 13.09.2016 год. 

 

 

Относно: точка „Четиринадесета” - Докладна записка относно отпускане 

на еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета на 

община Хисаря - 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  : 
 

1. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 400 (четиристотин) 

лв. на Дойчо Вълков Начев, с. Старосел, общ. Хисаря. Той е със сменена 

тазобедрена става. Опериран е.  Има приложени документи за направени 

разходи на стойност 3880лв. за проведената операция.  

2. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 400 (четиристотин) 

лв. на Пена Лалева Малкиматева, гр. Хисаря, ул. Хр. Ботев № 31. Тя е със 

сменена тазобедрена става. Оперирана е.  Има приложени документи за 

направени разходи на стойност 1380 лв. за проведената операция. Г-жа 

Малкиматева е с увредено здравословно състояние, страда от онкологично 

заболяване, за което е претърпяла други две операции. Живее сама. Доходите й 

са ниски.  

3. Отпуска еднократна парична помощ в размер 200 (двеста) лв. на 

Стефка Атанасова Атанасова, с. Красново, ул. 19, № 2, за закупуване на учебни 

помагала и дрехи на дъщеря й Теодора Николаева Кирова. Задължава г-жа 

Стефка Атанасова да представи разходооправдателни документи за закупените 

учебни помагала и дрехи за дъщеря й на стойност 200лв., в срок от един месец 

след получаването им от касата на Община Хисаря. 
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4. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 100 (сто) лв. на 

Цветана Андреева Ечева, с.Черничево, ул Ечо Неделев № 12. Лицето е с 

влошено здравословно състояние, ниски доходи и не може да покрие разходите 

за лечение и инцидентно възникнали битови потребности. Няма близки, които 

да й окажат подкрепа. 

5. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 400 (четиристотин) 

лв. на Елка Петрова Гаджева, гр. Хисаря, ул. В. Левски № 5. Тя е със сменена 

тазобедрена става. Оперирана е.  Има приложени документи за направени 

разходи на стойност 1240 лв. за проведената операция. Доходите й са ниски. 

6. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 500 (петстотин) лв. 

на Димитрия Сотирова Иванова, с. Черничево, ул. Стойчо Дамянов № 36. 

Лицето е с фрактура на гръбначния стълб. Претърпяла е тежка операция. За 

проведената операция през м. май 2016 г. г-жа Иванова е заплатила 4199,00 лв. 

Има приложени документи за направени разходи. Приложени са и документи за 

закупуване на помощни средства необходими за предвижването й.  

7. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 200 (двеста) лв. на 

Иван Вълчов Шишков, с. Старосел, общ. Хисаря. Г-н Шишков е с тежко 

онкологично заболяване, изискващо продължително и скъпоструващо лечение. 

Има приложени епикризи и разходооправдателни документи.   

        

МОТИВИ: Във връзка с положителното становище на комисията, 

назначена от Кмета на общината със Заповед РД-05-90/02.03.2012 година след 

разглеждане на подадените от лицата заявления за отпускане на помощи и 

предвид това, че същите отговарят на условията на Наредбата за подпомагане 

на социално слаби граждани  от бюджета на Община Хисаря, приета с Решение 

№ 226, Протокол № 25 от 22.03.2012 год., изменена и допълнена с Решение № 

56, Протокол № 9 от 21.02.2012 год. от Общински съвет Хисаря, Общинския 

съвет намира решението за целесъобразно.    

  

 

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 



     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 

 

           №  186 

 

Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 13.09.2016 год. 

 

 

 

Относно: точка „Петнадесета” -  Докладна записка относно 

кандидатстване на община Хисаря по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-

2020г. с проект: „Реконструкция и подмяна на вътрешната водопроводна мрежа 

в населени места на територията на Община Хисаря” - 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  : 
           

  1. Дава съгласие Община Хисаря да кандидатства по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020г. с проект: „Реконструкция и подмяна на 

вътрешната водопроводна мрежа в населени места на територията на 

Община Хисаря – с. Красново и с. Старосел”. 
2. Дейностите, включени в проект: „Реконструкция и подмяна на 

вътрешната водопроводна мрежа в населени места на територията на 

Община Хисаря - с. Красново и с. Старосел” съответстват на приоритет 

Приоритет 2.1: Развитие на инфраструктурата; 
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Мярка 2.1.2. Подобряване на водоснабдяването, канализацията и 

пречистване на отпадъчните води на Общинския план за развитие на Община 

Хисаря за периода 2014-2020 г. 

3. Община Хисаря се задължава да спазва законодателството в областта 

на държавните помощи при сключване на Договор за предоставяне на 

финансова помощ. 

          

 МОТИВИ: За кандидатстване на общината по подмярка 7.2 „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-

2020 г., с проект: „Реконструкция и подмяна на вътрешната водопроводна 

мрежа в населени места на територията на Община Хисаря”, с който  ще се 

осигурят по-добри условия за живот чрез подобряване качеството и 

надеждността на подаването на питейна вода за всички потребители, Общински 

съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  187 

 

Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 13.09.2016 год. 

 

 

Относно: точка „Шестнадесета” - Докладна записка относно 

кандидатстване на община Хисаря по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-

2020г. с проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в 

гр. Хисаря” - 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  : 
            

1. Дава съгласие Община Хисаря да кандидатства по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020г. с проект: „Реконструкция и рехабилитация на 

част от уличната мрежа в гр. Хисаря – ул. с о.т. 122-121-120-119-118-81-82-

117-240-196-115-255-116-102-99-209 кв. Момина баня, ул. „Антон Иванов” и 

ул. „Илин Паунов” от км 0.000 до км 0+420; ул. „Илин Паунов” и ул. 

„Здраве” от км 0+420 до км 2+094.32”. 

2. Дейностите, включени в проект: „Реконструкция и рехабилитация на 

част от уличната мрежа в гр. Хисаря – ул. с о.т. 122-121-120-119-118-81-82-

117-240-196-115-255-116-102-99-209 кв. Момина баня, ул. „Антон Иванов” и 

ул. „Илин Паунов” от км 0.000 до км 0+420; ул. „Илин Паунов” и ул. 
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„Здраве” от км 0+420 до км 2+094.32”” съответстват на Приоритет 2.1: 

Развитие на инфраструктурата; Мярка 2.1.1. Подобряване на местната 

транспортна инфраструктура  на Общинския план за развитие на Община 

Хисаря за периода 2014-2020 г. 

 

 МОТИВИ: За кандидатстване на общината по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-

2020 г., с проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в 

гр. Хисаря”, с който  геометричните елементи на улиците ще се приведат в 

съответствие с действащите норми, Общински съвет-Хисаря намира решението 

за целесъобразно. 

 

 

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  188 

 

Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 13.09.2016 год. 

 

 

Относно: точка „Седемнадесета” -  Докладна записка относно 

кандидатстване на община Хисаря по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-

2020г. с проект: Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община 

Хисаря - 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  : 
           

1. Дава съгласие Община Хисаря да кандидатства по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020г. с проект: Реконструкция и рехабилитация на 

общински пътища в община Хисаря - път PDV1361 /ІІІ-642/-Хисаря-кв. 

Миромир; път PDV2362 /ІІІ-642, Хисаря-Дуванлии/-Черничево; път 

PDV1365 /ІІІ-6061, Крнасново-Паничери/-Старосел-Тракийски култов 

храм. 

2. Дейностите, включени в проект: Реконструкция и рехабилитация на 

общински пътища на територията на община Хисаря - път PDV1361 /ІІІ-

642/-Хисаря-кв. Миромир; път PDV2362 /ІІІ-642, Хисаря-Дуванлии/-

Черничево; път PDV1365 /ІІІ-6061, Крнасново-Паничери/-Старосел-

Тракийски култов храм съответстват на Приоритет 2.1: Развитие на 
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инфраструктурата; Мярка 2.1.1. Подобряване на местната транспортна 

инфраструктура  на Общинския план за развитие на Община Хисаря за периода 

2014-2020 г. 

          

 МОТИВИ: За кандидатстване на общината по подмярка 7.2 „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-

2020 г., с проект: Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в 

община Хисаря с който ще се извърши възстановяване и подобряване 

транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилките 

и пътното тяло с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, 

комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътищата, Общински съвет-

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  189 

 

Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 13.09.2016 год. 

 

 

 

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

разрешително за водовземане от минерални води от находище „Красново” - № 

37 (съгласно Приложение № 2 от Закона за водите) - докладва инж. П. Дойкова 

– кмет на община Хисаря.  

  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2  ЗМСМА, Наредба за условията и 

реда за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване на 

сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална 

вода на територията на Община Хисаря и чл. 52, ал. ( 3 ) от Закона за 

водите, с поименно гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря 

 

            Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Отлага вземането на решение по докладната записка относно издаване 

на разрешително за водовземане от минерални води от находище „Красново” - 

№ 37 (съгласно Приложение № 2 от Закона за водите) за доизясняване и 

конкретизиране. 

2. На заседанието през месец октомври 2016 год. Общинска 

администрация да внесе доклад за състоянието на санитарно-охранителните 

зони на извора в с. Старо Железаре, извора и сондажа с. Красново и изпълнение 

на вменените задължения на Общината и тези на водопотребителите. 

 

 

mailto:obstina@hisar.bg


МОТИВИ: С оглед конкретизиране на искането на заявителя, както и с цел 

изясняване на състоянието на санитарно-охранителните зони на извора в с. 

Старо Железаре, извора и сондажа с. Красново и изпълнение на вменените 

задължения на Общината и тези на водопотребителите, Общински съвет-

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  190 

 

Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 13.09.2016 год. 

 

Относно: точка „Деветнадесета” - Докладна записка относно Заявление 

вх. № 94-00-И-319/24.08.2016 г., допълнено със Заявление вх. № 94-00-И-

319(1)/01.09.2016 г. от Ива Видолова Гайтанска за  разрешение за изработване 

на ПУП – ПРЗ за ваканционно селище в ПИ 141073 по КВС на землище на гр. 

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, 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 съгласува Задание по чл. 125 от 

ЗУТ за изработване ПУП-ПРЗ за ПИ 141073 по КВС на землище на гр. Хисаря, 

ЕКАТТЕ 77270, ваканционно селище със следните показатели:. Зона Ос, 

височина 10 м, Кинт. 1.2, плътност 30 %, озеленяване 50 %. 

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

ПУП-ПРЗ за ПИ 141073 по КВС на землище на гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, за 

ваканционно селище. 

МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения, 

Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно.  

  

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                /Петко Петров/ 

mailto:obstina@hisar.bg


     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  191 

 

Взето с Протокол № 20 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 13.09.2016 год. 

 

Относно: точка „Двадесета” -  Докладна записка относно промяна 

предназначението на част от обект: „Кухненски блок” в сградата на ОУ 

„Васил Левски” гр. Хисаря в обект: „Кухня към Домашен социален патронаж 

гр. Хисаря” във връзка с 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. 8 и ал. 2  ЗМСМА, с поименно гласуване,  

Общински съвет гр. Хисаря 

            Р  Е  Ш  И  : 

 

Дава съгласие да бъде променено предназначението на част от обект: 

„Кухненски блок” в сградата на ОУ „Васил Левски” гр. Хисаря в обект: „Кухня 

към Домашен социален патронаж гр. Хисаря”.  

         

 МОТИВИ: За предоставяне на средства от Фонд „Социална закрила” с 

проект: "Закупуване на обзавеждане и оборудване за домашен социален 

патронаж в гр. Хисаря" и допускане до оценка на предложения проект, 

Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:        /Петко Петров/ 

mailto:obstina@hisar.bg


 

 


