
     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 

 

           №  192 

 

Взето с Протокол № 21 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 18.10.2016 год. 

 

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

областния управител с предложение за обсъждане и отмяна от Общински 

съвет – гр. Хисаря на Приложение № 3 в частта по т. 5, 6, 14, 15 и т. 25. 

Върнатото Приложение е прието от Общински съвет към Наредба за 

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

общинските детски градини на територията на община Хисаря. В цялост 

Наредбата е приета с Решение № 173, на редовно заседание с Протокол № 

20 от 13.09.2016 г. на Общински съвет гр. Хисаря.  

 

На основание чл. 45, ал. 4 във връзка с чл.45, ал.7 и ал. 9 от ЗМСМА  

Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 
     

1. В Приложение № 3 към Наредба за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на деца в общинските детски градини на 

територията на община Хисаря, взета с Решение № 173 на редовно 

заседание с Протокол № 20 от 13.09.2016 г. на Общински съвет гр. Хисаря, 

отменя частично решението, касаещо Приложение № 3, като отпадат т. 5, 

6, 14, 15,  и 25. 

 

 

МОТИВИ: Мотивите за незаконосъобразност на Областна администрация 

Пловдив касаят единствено Приложение № 3 към Наредбата.  Посочените 

документи в т. 5, 6, 14, 15 не съответстват на целта на ЗУПО, тъй като са 

свързани с установяване на обстоятелства, неотносими към записването в 

общинските детски заведения. Областна администрация е върнала 
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Приложение № 3 и по отношение на т. 25 от него. Подобно положение, 

при което се изисква представянето на такъв документ във връзка с 

постъпването на дете в общинска детска градина е недопустимо поради 

тайната на осиновяването и това прави същата незаконосъобразна. След 

направените пояснения от страна на кмета, че не се предлага приемане на 

ново Приложение № 3, за което следва да бъде изпълнена процедурата за 

публично обсъждане, а се касае за повторно обсъждане на върнато от 

Областна администрация Приложение № 3, като се предлага проект на 

решение с което да отмени решение № 173 взето с Протокол № 

20/13.09.2016г. в частта на т. 5,6,14,15 и 25 на Приложение № 3. С оглед на 

това 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 “ТУРИЗЪМ, СПОРТ, 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”: /п/ ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА 

 

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 

 

           №  193 

 

Взето с Протокол № 21 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 18.10.2016 год. 

 

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

ДГ „Роза” с. Старо Железаре 

 

 

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

гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

 

1   Дава съгласие за закриване на ДГ „Роза” с. Старо Железаре в 

съответствие с чл. 310 ал. 5 от ЗПУО и чл. 10, ал. 3 от Наредба № 9 от 

19.08.2016 год. за инструкции в системата на предучилищното и 

училищното образование 

 

 

МОТИВИ:  При започване на новата 2016/2017 учебна година списъчният 

състав на децата в детската градина остана 5 - под минимума за 

сформиране на група, съгласно Наредба № 7 за определяне броя на 

учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските 

градини и обслужващите звена. Това е в противоречие със законовите 

разпоредби и не може да бъде подписан Списък – Образец 2 на ДГ „Роза”. 

Поради това обстоятелство детското заведение отпадна от училищната 

мрежа за учебната 2016/2017 год., която бе утвърдена с Решение № 172, 

взето с Протокол № 20 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря, 

Пловдивска област на 13.09.2016 год.      От 01.09.2016 год. детското 

заведение не се посещава от деца, но трудовите правоотношения с 
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персонала, който се състои от директор, домакин и готвач не са 

прекратени. С оглед на гореизложеното Общинки 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 “ТУРИЗЪМ, СПОРТ, 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”: /п/ ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА 

 

 

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      

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  194 

 

Взето с Протокол № 21 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 18.10.2016 год. 

 

Относно: точка „ Трета „  - Информация за ползване, стопанисване 

и управление на Спортен комплекс – лекоатлетически стадион 

„Крепост”, игрище за волейбол и баскетбол гр. Хисаря и спортна 

площадка с. Старосел. Реализирани приходи докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря.         

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗМСМА,  Общински съвет 

гр. Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

           

Общинския съвет Хисаря приема информацията за ползване, 

стопанисване и управление на Спортен комплекс – лекоатлетически 

стадион „Крепост”, игрище за волейбол и баскетбол гр. Хисаря и спортна 

площадка с. Старосел. Реализирани приходи. 

 

МОТИВИ: За добиване реална представа за ползването и управлението на 

Спортен комплекс – лекоатлетически стадион „Крепост”, игрище за 

волейбол и баскетбол гр. Хисаря и спортна площадка с. Старосел, както и 

за реализираниге приходи, Общински съвет-Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – 3 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ТУРИЗЪМ, СПОРТ, 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”: /п/ ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 
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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 

 

           №  195 

 

Взето с Протокол № 21 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 18.10.2016 год. 

 

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

повредена дървесина от природни бедствия, съхнене, корояди и 

намаляване риска от възникване и разпространение на пожари в горски 

територии в териториалния обхват на община Хисаря. 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

администрацията, във връзка с чл.101, ал.1 и  чл.112, ал.1,т.1 от Закона за 

горите, чл.5, ал1, чл.10, ал.1, чл.14, ал.1 от  ”Наредба № 8 от 05.08.2011г. за 

сечите в горите” и съгласно чл.3, ал.1,т.2, чл.5, ал.1,т.1,ал.3; чл.35, чл.49, 

ал.1.т.1, чл.50, т.4, чл.71 от „Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и не дървесни горски продукти”  

с поименно гласуване 

Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

        

 

                  1.  Дава съгласие подотдели 300 „м“- 140м3 плътни, 300 „н“- 

200м3 плътни, 236 „ж1“- 300м3 плътни, попадщи в землището на град 

Хисаря, Община Хисаря,  подотдели 113 „в’’-805м3 плътни, и 115 „б“-

290м3 плътни, намиращи се в землището на село Кръстевич, Община 

Хисаря, горски територии - общинска собственост, да бъдат включени в 

Лесосечен фонд 2016 г. 
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                  2.  Възлага на кмета на Община Хисаря да организира процедура 

– търг за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по 

реда на ”Наредбаза условията и реда за възлагане  изпълнението на 

дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти” в подотдели 300 

„м“- 140м3 плътни, 300 „н“- 200м3 плътни, 236 „ж1“- 300м3 плътни 

,попадащи в землището на град Хисаря, Община Хисаря,  подотдели 113 

„в’’- 805м3 плътни и 115 „б“-290м3 плътни, намиращи се в землището на 

село Кръстевич, Община Хисаря .          

 

                3. Определя минимална начална цена  за прогнозно количество 

стояща дървесина на корен за 1095 м3 плътни, добита от горски територии, 

собственост на община Хисаря, при провеждане на процедура по реда на 

”Наредба за условията и реда за възлагане  изпълнението на дейности в 

горските територии държавна и общинска собственост и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти” в подотдели 113 „в’’- 805м3 

плътни и 115 „б“-290м3, плътни намиращи се в землището на село 

Кръстевич, Община Хисаря:          

                - иглолистни- едра строителна дървесина б. бор от 18-29см. – 

55лв. без ДДС за плътен кубик. 

                - иглолистни- едра строителна дървесина ч. бор от 18-29см. – 50 

лв. без ДДС за плътен кубик. 

                - иглолистни- средна строителна дървесина б. бор от 14-17см – 40 

лв. без ДДС за плътен кубик. 

                - иглолистни- средна строителна дървесина ч. бор от 14-17см – 35 

лв. без ДДСза плътен кубик. 

                - иглолистни- средна строителна дървесина обли греди – 25лв. 

без ДДС за плътен кубик. 

                - иглолистни- средна строителна целулоза и технологична – 20лв 

без ДДС за плътен кубик. 

                - иглолистни- дребна строителна дървесина ритловици – 25лв. без 

ДДС за плътен кубик. 

                - иглолистни- дребна строителна целулоза и технологична –20лв. 

без ДДС за плътен кубик 

                - иглолистни- дърва ОЗМ – 35лв. без ДДС за плътен кубик. 

                - иглолистни- дърва целулоза и технологична дървесина – 20лв. 

без ДДСза плътен кубик. 

                - дърва иглолистни  – 15 лв. без ДДС за плътен кубик. 

                - дърва широколистни (меки) – 25 лв. без ДДС за плътен кубик. 



                 -дърва широколистни – 35лв. без ДДС за плътен кубик. 

                

               

                Минимална начална цена на прогнозни количества стояща 

дървесина на корен за 640 м3 плътни в  подотдели 300 „м“- 140м3 плътни, 

300 „н“- 200м плътни 3, 236 „ж1“- 300м3 плътни, попадащи в землището 

на град Хисаря, Община Хисаря, похабена вследствие на преминали през 

отделите пожари: 

                 - иглолистни дърва- целулоза и технологична – 6 лв.( без ДДС) за 

плътен кубик. 

                 - дърва иглолистни  – 5 лв.( без ДДС) за плътен кубик. 

                  

 

               

 

 

МОТИВИ: В изпълнение на препоръките (т.20 и т.21) от протокола 

на извършена тематична проверка на община Хисаря  от РДГ-Пловдив към 

ИАГ на МЗХ е изготвено  план извлечение за извършване на съответните 

сечи за подотдели 300 „м“, „н“, 236 „ж1“,  в които са преминали пожари и 

са настъпили повреди съпроводени със съхнене, снеголом и снеговал. С 

писмо с изх. № 91-1692/29.07.2016 г. на  заместник - министъра на 

земеделието и храните са дадени указания за извършването на 

лесопатологично обследване за вредители и други повреди в горски 

територии. Дадени са предписания от РДГ-Пловдив в писмо с изх. № 

11219-41/12.09.2016 г. за усвояване на повредена дървесина от биотични и 

абиотични фактори.           

           В подотдели 300 „м“, „н“, 236 „ж1“, попадащи в землището на град 

Хисаря, Община Хисаря,  подотдели 113 „в“ и 115 „б“  в землището на 

село Кръстевич, Община Хисаря, трябва да се извършат санитарни и 

принудителни  сечи. В подотдели 300 „м“, „н“, 236 „ж1“  са преминали 

пожари и са настъпили повреди, съпроводени със съхнене, снеголом и 

снеговал.  В подотдел 113 „в’’ и 115 „б“   е започнало съхнене на белия 

бор, причинено от нападение на корояди. В изброените подотдели е 

необходимо да бъдат изведени съответните санитарни и принудителни 

сечи с цел подобряване на здравословното състояние на насажденията и 

намаляване риска от възникване и разпространение на пожари и 

развитието и разпространението на корояди в съседните здрави 

насаждения. Съгласно писмо с изх. № 11219-41/12.09.2016 г и във връзка с 

препоръките на ЛЗС-Пловдив е необходимо да се изведат незабавно 

санитарни сечи в короядните петна.Във всяко едно от горепосочените 



насаждения трябва да се изведе предвидената сеч и  да се добие прогнозно 

количество дървесина във всеки подотдел, както следва: подотдели 300 

„м“- 140м3 плътни, 300 „н“- 200м3 плътни , 236 „ж1“- 300м3 плътни, 

попадащи в землището на град Хисаря, Община Хисаря,  подотдели 113 

„в’’- 805м3 плътни  и 115 „б“- 290м3  плътни, намиращи се в землището на 

село Кръстевич, Община Хисаря. С оглед на гореизложеното с цел 

залесяване с нова растителност и с оглед реализиране на средства от 

изгорялата дървесина 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 “ТУРИЗЪМ, СПОРТ, 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”: /п/ ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА 

 

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 

 

           №  196 

 

Взето с Протокол № 21 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 18.10.2016 год. 

 

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

представител на общинския съвет в Областния съвет за намаляване риска 

от бедствия. 

С 16 гласа „за”, съвета взе 

РЕШЕНИЕ № 196 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 64 а, ал. 2 от  Закона за защита 

при бедствия, Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1.   Определя за представител на Общинския съвет в Областния съвет за намаляване на 

риска от бедствия общинския съветник г-н Гатьо Султанов. 

МОТИВИ: С оглед спазване на нормите на Закона за защита при бедствия и 

създаването на областен съвет, в който участва по един представител на общински 

съвет от всяка община на територията на областта, 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 “ТУРИЗЪМ, СПОРТ, 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”: /п/ ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА 

 

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 

 

           №  197 

 

Взето с Протокол № 21 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 18.10.2016 год. 

 

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

позицията на Община Хисаря  на насроченото за 01.11.2016 година 

извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД - гр. Пловдив 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 198е, ал. 5 от 

Закона за водите , с поименно гласуване Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. УПЪЛНОМОЩАВА – инж. Пенка Дойкова - Кмет на Община 

Хисаря, представител на общината в Асоциация по ВиК – Пловдив, 

съгласно Закона за водите, да гласува, по точките от дневния ред, на 

насроченото за 01.11.2016 г. заседание на общото събрание на 

Асоциацията решения, както следва: 

По точка трета: Съгласува План за действие при аварии на 

оператора „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, изготвен 

съгласно чл. 13.1 от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация 

на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдяване на 

водоснабдителни и канализационни услуги; 

По точка четвърта: Съгласува План за управление на човешките 

ресурси на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, изготвен 

съгласно чл. 5.4 от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация 
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на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдяване на 

водоснабдителни и канализационни услуги; 

По точка пета: Съгласува Програма за управление на отпадъците на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, изготвен съгласно чл. 

5.5 от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдяване на 

водоснабдителни и канализационни услуги; 

По точка шеста: Съгласува План за собствен мониторинг на 

отпадъчните води от ПСОВ, експлоатирани от „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД – Пловдив, изготвен съгласно чл. 55 от Договор за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията и предоставяне на водоснабдяване на водоснабдителни и 

канализационни услуги; 

 

2. УПЪЛНОМОЩАВА  Кмета на Община Хисаря инж. Пенка 

Дойкова като представител на Общината в заседанията на Общото 

събрание на Асоциация по ВиК – Пловдив за времето на мандата, 

определен й от Общинския съвет, да гласува по своя преценка по всички 

точки от дневния ред на следващите заседания на Асоциацията. 

При невъзможност кмета на Община Хисаря да участва в заседанията 

на общото събрание на Асоциацията, на основание чл. 198е, ал. 3 от Закона 

за водите пълномощията да важат и за Зам.кмета г-жа Тони Илиева. 

 

 

 

МОТИВИ:  На основание чл. 198в, ал.6 и във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 2, 

т. 5, т. 9 и т. 10 от Закона за водите на 01.11.2016 г. в Областна 

администрация Пловдив ще се проведе извънредно заседание на Общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив, за което е 

необходимо упълномощаване на представител на Община Хисаря, който 

да изрази позиция по поставения дневен ред. Ето защо 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 “ТУРИЗЪМ, СПОРТ, 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”: /п/ ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА 

 

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 

 

           №  198 

 

Взето с Протокол № 21 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 18.10.2016 год. 

 

Относно: точка „Седем”  - Докладна записка относно Приемане на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и 

реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности  

и за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на 

Община Хисаря 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси при 

спазване на изискванията на  чл. 76, ал. 3  и чл. 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, 

ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и ал. 3 и чл. 28 от Закона за нормативните 

актове,  Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

     

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 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, приета с Решение № 461, взето с протокол № 

53 от 21.01.2014 г. на Общински съвет гр. Хисаря, както следва: 
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§ 1. В  чл.20, ал.2 изразът “ако това е предвидено със закон“ се 

отменя; 

§ 2. В чл. 28 се създава нова ал.2 със следното съдържание:  

 (2) „В случай, че общината е в процедура по финансово оздравяване, 

кметът на общината изпраща проекта на бюджет за съгласуване от 

министъра на финансите.”  

§ 3. Чл.31 се изменя така:  

„Срокът за провеждане на публичното обсъждане на проекта за 

бюджет за съответната година е до 20 работни дни от обнародването на 

закона за държавния бюджет за съответната година”; 

§ 4. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения: 

       (3), т. 1 числото „5” се заменя с „15”; 

       (3), т 2 числото „30” се заменя с „50”; 

       Създава се нова ал.5:  

(5) „При разглеждането от общинския съвет на бюджета на общината 

в процедура по финансово оздравяване се обсъжда и становището на 

министъра на финансите по проекта на бюджет на общината.” 

   § 5.  Досегашните ал.5 и ал. 6 стават съответно ал. 6 и ал. 7   

   § 6.  В  чл. 41, ал.5 се прави следното изменение: 

Думите “показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 5 от Закона за 

публичните финанси“се заменят с „показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и 

ал. 6 от Закона за публичните финанси“; 

§ 7. Чл. 49, ал.1 се изменя и допълва така:  

„Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на 

бюджета по показатели, по които е приет, придружен с доклад и го внася 

за приемане от Общински съвет - Хисаря в срок до 31 август на следващата 

бюджетна годината. В случаите, когато Сметна палата извършва финансов 

одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за 

приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметна палата 

за заверка на годишния финансов отчет на общината.” 

§ 8. Чл. 52  се изменя така: 

думите "31 декември" се заменят с "30 септември". 

§ 9. Създава се нов член 54а:  

Ал.(1) „Ежегодно в срок до 10 март кметът на община Хисаря 

извършва оценка за наличие на условията по чл.130а, ал.1 от Закона за 

публичните финанси към края на предходната година.”  

Ал.(2) „Когато при оценката по ал.1 се установят, че са на лице три 

или повече от условията по смисъла на чл.130а, ал.1 от Закона за 

публичните финанси се прилага реда по Глава осма „а” – Общини с 

финансови затруднения, раздел II от Закона за публичните финанси.” 

§ 10. т. 8 от Приложение № 1 към чл. 41, ал. 5 от Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 



дейности  за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община Хисаря се  изменя така: 

Числото „30” се заменя с „50”;  

 

По проект за изменение и допълнение на Наредбата 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, приета с Решение № 461, взето с протокол № 53 от 21.01.2014 г. на 

Общински съвет гр. Хисаря 

 

 МОТИВИ: Предлаганото изменение и допълнение на Наредба за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

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

Община Хисаря е в съответствие с нормативните актове от по-висока 

степен. Настоящата актуализация на цитираната Нардеба има за цел 

хармонизирането и с последните промени в Закона за публичните 

финанси, поради което Общинския 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 “ТУРИЗЪМ, СПОРТ, 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”: /п/ ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА 

 

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 

 

           №  199 

 

Взето с Протокол № 21 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 18.10.2016 год. 

 

Относно: точка „Осем”  - Докладна записка относно отдаване под 

наем на помещения  – частна общинска собственост 

 

На основание  чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 , чл. 14 ал. 1 и 

ал. 2 и чл. 41 ал. 2 от ЗОС ,  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.1. Описание на 

имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, точка 

ІІ.1.1.Имоти в регулация, включва: 

 Помещение     площ/кв.м   дейност            

село Красново 
1. Павилион /бивша автоспирка/  40.00    магазин 

хр.стоки 

в площадно пространство         

  

2.Кафене на първи/партерен/   82.00    търговска дейност 

етаж в читалище        

село Старосел 
2. Помещение в Битов комбинат  28 .00   

 стоматологичен  

2 етаж                                                                                      кабинет 

      град Хисаря 
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1. Магазин хр.стоки - гаров площад 62.00    магазин 

хр.стоки 

2. Фризьорски салон-гаров площад 32.00    фризьорски 

услуги 

 

2. Да се проведат публични явни търове за отдаване под наем  за срок от 10 

години,  за изброените по-долу имоти, както следва: 

№ местонахождение и  

вид на имота  

площ кв.м. предназначение 

1 Град Хисаря – магазин хр.стоки 

на гаров площад 

62.00 магазин хр. стоки 

2 Град Хисаря – фризьорски салон 

на гаров площад 

32.00 фризьорски услуги 

3 Село Паничери – помещение 

от павилион до автоспирка 

16.00 офис за траурна дейност 

4 Село Старосел – помещение на 1 

етаж в битов комбинат 

11.00 Фризьорски услуги 

5 Село Старосел – помещение 

на 2 етаж в битов комбинат 

28.00 стоматологичен 

кабинет 

6 Село Красново – бивша 

автоспирка в площадно 

пространство  

40.00 магазин хр.стоки 

7 Село Красново – кафене на 

първи /партерен/ етаж в читалище 

82.00 Кафе-аперитив 

8 Село Кръстевич – павилион в 

площадно пространство 

57.00 магазин хр.стоки 

9 Село Беловица – две помещения 

от едноетажна масивна сграда ПИ 

379, кв.49 

58.00 офиси 

 

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

определените, съгласно експертни доклади на независим лицензиран оценител на  

“ПЛОВДИВИНВЕСТ -2 1” АД, гр. Пловдив, начални месечни наемни цени  без ДДС, 

както следва: 

№ местонахождение и  

вид на имота  

площ 

кв.м. 

Начална  цена в  

лева 

месечно без ДДС 

предназначение 

1 Град Хисаря – магазин  

хр.стоки на гаров площад 

62.00 248.00 магазин хр. стоки 

2 Град Хисаря – фризьорски  

салон на гаров площад 

32.00 96.00 фризьорски услуги 

3 Село Паничери – 16.00 28.00 офис за траурна 



помещение 

от павилион до автоспирка 

 дейност 

4 Село Старосел – 

помещение 

 на 1 етаж в битов комбинат 

11.00 24.00 фризьорски услуги 

5 Село Старосел – 

помещение 

на 2 етаж в битов комбинат 

28.00 70.00 стоматологичен 

кабинет 

6 Село Красново – бивша 

автоспирка в площадно 

пространство  

40.00 68.00 магазин хр.стоки 

7 Село Красново – кафене на 

първи /партерен/ етаж в 

 читалище 

82.00 262.00 Кафе-аперитив 

8 Село Кръстевич – 

павилион в площадно 

пространство 

57.00 88.00 магазин хр.стоки 

9 Село Беловица – две  

помещения от едноетажна 

масивна сграда ПИ 379, 

кв.49 

58.00 100.00 офиси 

 

4. Възлага на Кмета на община Хисаря да  проведе публичните явни търгове  и въз 

основа на резултатите от търговете да сключи договори за наем. 

МОТИВИ: С годишната програма Община Хисаря се стреми, както да 

покрие всички нормативни изисквания по управление на общинската 

собственост, така и да увеличи в значителна степен ефективността и 

прозрачността на управлението на своята собственост. За обезпечаване 

финансирането на голяма част от общинските дейности, 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 “ТУРИЗЪМ, СПОРТ, 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”: /п/ ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА 

 

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 

 

           №  200 

 

Взето с Протокол № 21 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 18.10.2016 год. 

 

Относно: точка „ Девет”  - Докладна записка относно готовност на община 

Хисаря за зимния сезон 2016 – 2017г.  

 След обсъждане с 16 гласа „за”,  

 

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

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема информацията за готовността на Община Хисаря за 

зимния сезон 2016-2017 година. 

 

 

МОТИВИ:  За добиване реална представа за готовността на Община 

Хисаря за зимния сезон на 2016-2017г., 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 “ТУРИЗЪМ, СПОРТ, 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”: /п/ ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА 

 

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 

 

           №  201 

 

Взето с Протокол № 21 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 18.10.2016 год. 

 

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

№ 94-00-К-124/21.09.2016 г. от Кольо Енев Аврамов за разрешение за 

изработване на проект ПУП – ПРЗ на ПИ 055497, местност „Градините – 

03” по КВС на землище гр. Хисаря 

 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, 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 изработването на проект за ПУП-ПРЗ за  ПИ 055497, местност 

„Градините – 03” по КВС на землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, за 

жилищно застрояване със следните показатели: Зона Жм, свободно 

застрояване с височина до 10 м, до 3 етажа, плътност на застрояване до 60 

%, озеленяване мин. 40 %, Кинт. 1.2 2.  

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

проект за ПУП-ПРЗ за  ПИ 055497, местност „Градините – 03” по КВС на 

землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, за жилищно застрояване. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица, чрез обявление 

поставено на определените за това места в сградата на общината и се 

публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник 

/на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ. 
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МОТИВИ: Във връзка със задоволяване на възникнали жилищни нужди, 

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 “ТУРИЗЪМ, СПОРТ, 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”: /п/ ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА 

 

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 

 

           №  202 

 

Взето с Протокол № 21 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 18.10.2016 год. 

 

Относно: точка „Единадесет”  - Докладна записка относно 

предложение за преразглеждане и отмяна на  Решение № 76, взето с 

прокол № 9/16.02.2016 г. относно учредяване на безсрочно и възмедно 

право на строеж, без търг или конкурс, на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН 

СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, ЕИК 175201304,  за изграждане на  4 броя 

стъпки на стълбове от електропровод 110 кV „п/ст Черноземен – п/ст 

Пясъчник” върху имоти - частна общинска собственост в землището на 

село Ново Железаре  

 

   На основание чл.21, ал.1, т.8, т. 24, и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37, ал.4, 

т. 4 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката,  

с поименно гласуване  Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Общински съвет Хисаря отменя свое Решение № 76, взето с 

прокол № 9/16.02.2016 година. 

2. Общински съвет Хисаря учредяване безсрочно и възмездно право 

на строеж без търг или конкурс, съгласно чл. 62, ал. 2 от Закона за 

енергетиката на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, 

ЕИК 175201304, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, бул. 

„Гоце Делчев” № 105, представлявано от Иван Василев Йотов – 

изпълнителен директор, за изграждане на  4 броя стъпки на стълбове от 

електропровод 110 кV „п/ст Черноземен – п/ст Пясъчник” върху имоти - 

частна общинска собственост в землището на село Ново Железаре, както 

следва: 
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- Стъпка на стълб № 34 с площ от 0.035 дка. в имот 086099, 

землище с. Ново Железаре,  местност „Селска кория”,  площ на 

имота 0.035дка., IV категория, начин на трайно ползване – 

производство на ел.енергия, вид собственост: общинска частна, 

съгласно АОС № 767/17.12.2015г. 

- Стъпка на стълб № 35 с площ от 0.028 дка.  в имот 086100, 

землище с. Ново Железаре, местност „Селска кория”,   площ на 

имота 0.028дка., IV категория,  начин на трайно ползване – 

производство на ел.енергия, вид собственост: общинска частна, 

съгласно АОС № 766/17.12.2015г. 

- Стъпка на стълб № 36 с площ от 0.025 дка.  в имот 086101,  

землище с. Ново Железаре, местност „Селска кория”,  площ на 

имота 0.025дка., IV категория,  начин на трайно ползване – 

производство на ел.енергия, вид собственост: общинска частна – 

АОС № 764/17.12.2015г. 

- Стъпка на стълб № 39 с площ от 0.028 дка.  в имот 000434, 

землище с. Ново Железаре, местност „Рошова могила”,  площ на 

имота 0.028 дка., VI категория начин на трайно ползване – 

производство на ел.енергия, вид собственост: общинска частна – 

АОС № 765/17.12.2015г. 

3. За обектите по точка 2, приема и определя цена на правото на 

строеж, изготвената от “ Пловдивинвест 21”  АД,  пазарна стойност на 

правото на строеж, която е еквивалентна на данъчните оценки  на правото 

на строеж,  изготвени от „Местни данъци и такси” при община Хисаря, 

както следва: 

- За стъпка на стълб № 34 с площ от 0.035 дка.   в имот 086099, 

землище с. Ново Железаре,  местност „Селска кория”,  площ на 

имота 0.035дка., IV категория, начин на трайно ползване – 

производство на ел.енергия, вид собственост: общинска частна  

АОС № 767/17.12.2015г. -  295.20 лв. /двеста деветдесет и пет 

лева и двадесет стотинки/ 

- За стъпка на стълб № 35 с площ от 0.028 дка. в имот 086100, 

землище с. Ново Железаре, местност „Селска кория”,   площ на 

имота 0.028дка., IV категория,  начин на трайно ползване – 

производство на ел.енергия, вид собственост: общинска частна  

АОС № 766/17.12.2015г. – 236.20 лв. /двеста тридесет и шест 

лева и двадесет стотинки/ 

- За стъпка на стълб № 36 с площ от 0.025 дка.  в имот 086101,  

землище с. Ново Железаре,  местност „Селска кория”,  площ на 

имота 0.025дка., IV категория,  начин на трайно ползване – 

производство на ел.енергия, вид собственост: общинска частна  

АОС № 764/17.12.2015г. – 192.90 лв. / сто деветдесет и два лева и 

деветдесет стотинки/ 



- За стъпка на стълб № 39 с площ от 0.028 дка.  в имот 000434, 

землище с. Ново Железаре, местност „Рошова могила”,  площ на 

имота 0.028 дка., VI категория начин на трайно ползване – 

производство на ел.енергия, вид собственост: общинска частна 

АОС № 765/17.12.2015г. – 216.00 лв /двеста и шестнадесет лева/ 

4. „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, ЕИК 

175201304, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, бул. 

„Гоце Делчев” № 105, представлявано от Иван Василев Йотов – 

изпълнителен директор, да заплати на община Хисаря сумата от 210.00 

(двеста и десет лева), представляваща внесени такси в ОСЗ – Хисаря. 

5. Въз основа на решението на общинския съвет, кметът на общината 

да издаде заповед и сключи договор, съгласно чл. 37, ал. 7 от ЗОС. 

 

 

 

 

МОТИВИ:  За обезпечаване финансирането на голяма част от общинските 

дейности, 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 “ТУРИЗЪМ, СПОРТ, 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”: /п/ ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА 

 

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 

 

           №  203 

 

Взето с Протокол № 21 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 18.10.2016 год. 

 

Относно: точка „Дванадесет”  - Докладна записка относно 

Доброволно прилагане на влязъл в сила, не приложен регулационен план, 

по отношение на УПИ XIV-825, квартал 54 по КРП на село Старосел, 

одобрен със заповед № 686/1966г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал. 2, т.1 

и ал. 3 от ПР на ЗУТ, чл. 34, ал. 4  от ЗОС,   с поименно гласуване  

Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Дава съгласие доброволно да се приложи влязъл в сила РП на 

село Старосел, община Хисаря, област Пловдив, одобрен със  заповед № № 

686/1966 г., по отношение на УПИ ХIV– 825, квартал 54 по КРП на село 

Старосел, като община Хисаря прехвърли с договор за продажба по 

пазарни цени на Григор Ангелов Алексов с ЕГН 5609117025, от  гр. 

София, кв. Кремиковци, ул. „Свети Георги Победоносец” № 23, 
правото на собственост върху 35.00 (тридесет и пет) кв.м. общинско място, 

които съгласно действащия РП на село Старосел, се придават към УПИ 

ХIV– 825, квартал 54 по КРП на село Старосел. 

2. Одобрява изготвената от „Пловдивинвест - 21” АД гр. Пловдив  

пазарна оценка на предаващото се по регулация общинско място от 35.00 

(тридесет и пет) кв.м.,  участващо в образуването на УПИ ХIV– 825, 

квартал 54, по КРП на село Старосел, в размер на 245.00 (двеста 

четиридесет и пет) лева без ДДС. 
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3. Определя продажна цена на общинско място от 35.00 (тридесет и 

пет) кв.м.,  участващо в образуването на УПИ ХIV– 825, квартал 54, по 

КРП на село Старосел, в размер на 245.00 (двеста четиридесет и пет) лева 

без ДДС, която следва де се заплати от Григор Ангелов Алексов с ЕГН 

5609117025, като всички данъци и такси по сделката са за негова сметка.  

4. Кметът на община Хисаря да издаде заповед и сключи договора за 

продажба на основание § 8,  ал. 3 от ПР на ЗУТ, при условията на горните 

точки. 

 

 

 

МОТИВИ:  С оглед спазване на законовите изисквания, свързани с 

прилагане на неприложен влязъл в сила регулационне план, както и 

приемане на пазарната оценка, която е определена в размер над данъчната 

оценка, в съответствие с нормативните актове и необходимостта от 

средства за обезпечаване финансирането на голяма част от общиските 

дейности, 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 “ТУРИЗЪМ, СПОРТ, 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”: /п/ ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


