
     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 

 

           №  204 

 

Взето с Протокол № 22 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 22.11.2016 год. 

 

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

работата на археологическия музей в гр. Хисаря през 2015г. и състоянието 

на недвижимите паметници на културата. 

 

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

съвет гр. Хисаря  

 

 

Р  Е  Ш  И  : 
     

1. Общинският съвет приема отчета за работата на Археологическия музей 

в гр. Хисаря за 2015 г. 

 

2. Общинския съвет приема иницииране на среща с Министерство на 

културата, с техни представители и общинска администрация за обсъждане 

на моментното състояние на археологическите паметници и тяхната 

реставрация, преди зимния сезон. 

 

 

МОТИВИ:  За добиване реална представа за работата на археологическия 

музей, както и за състоянието на недвижимите паметници на културата и с 

оглед необходимостта да се инициира среща с Министерство на културата, 

в чийто правомощия е назначаване на комисия и извършване на дейности 

по консервация и съхраняване на археологическите обекти, Общински 

съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 
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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, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Тони Илиева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

     П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  205 

 

Взето с Протокол № 22 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 22.11.2016 год. 

 

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

утвърждаване начална тръжна цена за продажба на общински  имот 

125058, землище Красново 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.3, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 

от Закона за общинската собственост, с поименно гласуване, Общинският 

съвет гр. Хисаря  

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 

1.Да се извърши  продажба чрез публичен явен търг на: имот№ 

125058, местност Поленака, землище Красново, нтп- полски път, площ 

0.392 дка.  частна общинска собственост, съгласно АОС № 

809/01.08.2016г.  

2.Приема и утвърждава начална тръжна цена на имота по точка 

първа, справедливата пазарна стойност, съгласно представения от  

“ПЛОВДИВИНВЕСТ-21” АД оценителски доклад, както следва : 

 

№ Землище ПИ №    нтп Площ/дка. 

 

местност Начална  

тръжна цена 

 без ДДС 

 

1. Красново 125058 Полски 

път 

0.395 

 

Поленака                   

790.00 
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3. Възлага на Кмета на община Хисаря да  проведе публичния 

явен търг и сключи договора за продажба. 
 

МОТИВИ:  С оглед на обстоятелството, че с Решение № 131, т.2, взето с протокол № 

16/25.05.2016г., с което е актуализирана годишната програма на Община Хисаря за 

управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г., имотът е включен като 

частна общинска собственост, за което е съставен акт, надлежно вписан в Служба по 

вписванията, намираме че са спазени всички законови процедури. Приетата от 

Общинския съвет пазарна оценка е по-висока от данъчната оценка на имота, което е в 

съответствие с нормативните изисквания. Има проявен интерес за закупуването на 

имота и с цел осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване 

финансирането на голяма част от общинските дейности, Общинския съвет гр. Хисаря 

намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:      

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ТУРИЗЪМ, СПОРТ,     Гатьо Султанов /п/ 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”:  

ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА /п/ 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Тони Илиева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

 

                                                      П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  206 

 

Взето с Протокол № 22 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 22.11.2016 год. 

 

Относно: точка „Трета”  - Докладна записка относно Приемане и 

утвърждаване начални тръжни цени за продажба на общински  земеделски 

имоти 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.3, чл.35, ал.1 и чл.41, 

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

съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

           

1. Да се извърши  продажба чрез публичен явен търг на:  

- Имот № 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. 

- Имот № 026041 с НТП - изоставена нива, площ от 19.950 дка, VІ 

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

общинска собственост, съгласно АОС № 797/30.05.2016г. 

2. Приема и утвърждава начална тръжна цена на имотите по точка първа, 

справедливите пазарни стойности, съгласно представените от независим 

лицензиран оценител на “ПЛОВДИВИНВЕСТ-21” АД оценителски 

доклади, както следва : 

№ Землище ПИ №    нтп Площ/дка. местност     Начална 
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 тръжна 

       цена без 

ДДС 

 

1. Старосел 129108 Полски 

път 

0.917 

 

Брантии                   

1834.00 

2. Старосел 129109 Полски 

път 

0.474 

 

Брантии                     

948.00 

3. Мало 

Крушево 

026041 Из.нива 19.950 Стойновски 

каваци 

                 7 

980.00 

 

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

търгове и сключи договорите за продажба. 

 

 

МОТИВИ: С Решение № 183 , взето с протокол № 20/13.09.2016г., което е 

влязло в законна сила, е актуализирана годишната програма на Община 

Хисаря за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г., 

като имотите от докладната записка са включен като частна общинска 

собственост, с намерение за тяхната продажба. Приетата от Общинския 

съвет пазарна оценка е по-висока от данъчната оценка на имотите, което е 

в съответствие с нормативната изисквания. Има проявен интерес за 

закупуването на имотите и с цел осигуряване на приходи за общинския 

бюджет за обезпечаване финансирането на голяма част от общинските 

дейности, Общинския съвет гр. Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ТУРИЗЪМ, СПОРТ,   Гатьо Султанов /п/ 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”:  

ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА/п/ 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Тони Илиева/ 

 

 

 

 



 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

     П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  207 

 

Взето с Протокол № 22 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 22.11.2016 год. 

 

Относно: точка „Четвърта”  - Докладна записка относно 

Предложение от ТПК „БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ ХИСАР”, ЕИК 

000431770,  за прекратяване на съсобственост  в ПИ 657, квартал 5 по КП 

на град Хисаря 

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 36 ал.1 и чл.51 ал.1 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в община Хисаря, след поименно гласуване, Общински съвет 

гр. Хисаря, 

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

        

 

Отлага за доуточняване докладната записка  относно Предложение от ТПК 

„БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ ХИСАР”, ЕИК 000431770,  за 

прекратяване на съсобственост  в ПИ 657, квартал 5 по КП на град Хисаря, 

за следващо заседание,  през м. Декември 2016г. 

 

 

МОТИВИ: С оглед конкретизиране и внасяне на уточнения в докладната 

записка, Общински съвет - Хисаря, намира решението за целесъобразно. 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 12 
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Присъствали – 16     - “против” – 3 

Гласували – 16     - “въздържали се” – 1 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ТУРИЗЪМ, СПОРТ, 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”: /п/ ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Тони Илиева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

     П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  208 

 

Взето с Протокол № 22 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 22.11.2016 год. 

 

Относно: точка „Пета”  - Информация  относно програма за Коледни 

и новогодишни празници.  

 

С 16 гласа „за”, съвета взе 
 

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

Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 
 

Приема информацията за програмата за Коледните и новогодишни 

празници 

 

МОТИВИ: С цел добиване на представа за организираните предстоящи 

коледни и новогодишни празници в изпълнение на Културния календар на 

Община Хисаря, приет с Решение № 54 на Общински съвет-Хисаря, взето 

с  Протокол № 7 на 19.01.2016г., 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 
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ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ТУРИЗЪМ, СПОРТ, 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”: /п/ ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Тони Илиева/ 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

     П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  209 

 

Взето с Протокол № 22 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 22.11.2016 год. 

 

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

изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. до м. Октомври 

2016г. 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 12 и  от ЗМСМА, Общинския съвет  град 

Хисаря  

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема Отчета за изпълнение на Общински план за развитие на община 

Хисаря 2014-2020 г. до м. Октомври 2016 г. 

 

МОТИВИ:  С цел прозрачното и ефективно управление, с оглед информираност 

относно изпълнение на стратегиите и целите, заложени в Общински план за развитие  

2014-2020г. до м. Октомври 2016г., касаещи изпълнението и неговото отчитане, 

Общинския съвет намира решението за целесъобразно. 
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Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 9 

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – 7 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ТУРИЗЪМ, СПОРТ,    Гатьо Султанов/п/ 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”:  

ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА/п/ 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Тони Илиева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

     П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
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           №  210 

 

Взето с Протокол № 22 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 22.11.2016 год. 

 

Относно: точка „Седем”  - Докладна записка относно Заявление вх. № 94-

00-А-83/17.05.2016 год. от Албена Асенова Михайлова за 

учредяване право на строеж за жилищна сграда в УПИ V - 2514 

кв.27 по КРП на гр.Хисаря , квартал Веригово 

 

   На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.3, чл.41, ал.2 чл.49 а, ал.1 

от Закона за общинската собственост, с поименно гласуване,  Общински 

съвет гр. Хисаря  

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

     

 

Отлага за следваща сесия, за доуточняване докладната записка  

относно Заявление вх. № 94-00-А-83/17.05.2016 год. от Албена Асенова 

Михайлова за учредяване право на строеж за жилищна сграда в УПИ V - 

2514 кв.27 по КРП на гр.Хисаря , квартал Веригово 

 

 

 МОТИВИ: С оглед конкретизиране на докладната записка и уточняване по 

въпросите, касаещи наличието, респ. липсата на построени в имота жилищни сгради и 

дали са спазени законовите изисквания за това, Общински съвет Хисаря, взе решение, с 

което отлага разглеждането й за следващата сесия. С оглед на гореизложеното 

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:  

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ТУРИЗЪМ, СПОРТ,    Гатьо Султанов /п/ 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”:  

ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА/п/ 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Тони Илиева/ 

 



 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

     П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  211 

 

Взето с Протокол № 22 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 22.11.2016 год. 

 

Относно: точка „Осем”  - Докладна записка относно заявление вх. № 

94-00-E-72/13.10.2016 г., от Екатерина Михайлова Сиракова за  разрешение 

за изработване на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ за ПУП-ПРЗ за ПИ 016036, 

местност „Ливадите” с. Черничево, за изграждане на оранжерия, склад за 

селскостопанска продукция и обслужващи сгради 

 

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 взе следното  

 

    Р  Е  Ш  И  : 

           

Отлага вземането на решение по докладната записка относно 

заявление вх. № 94-00-E-72/13.10.2016 г., от Екатерина Михайлова 

Сиракова за  разрешение за изработване на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ за 

ПУП-ПРЗ за ПИ 016036, местност „Ливадите” с. Черничево, за изграждане 

на оранжерия, склад за селскостопанска продукция и обслужващи сгради. 

 

МОТИВИ: С оглед конкретизиране на докладната записка и уточняване 

по въпросите, касаещи наличието, респ. липсата на построени в имота 

жилищни сгради и дали са спазени законовите изисквания за това, 

Общински съвет Хисаря, взе решение, с което отлага разглеждането й за 

следващата сесия. С оглед на гореизложеното Общински съвет-Хисаря, 

намира решението за целесъобразно. 
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Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 16 

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ТУРИЗЪМ, СПОРТ,    Гатьо Султанов/п/ 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”:  

ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА/п/ 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Тони Илиева/ 

 

 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

     П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  212 

 

Взето с Протокол № 22 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 22.11.2016 год. 

 

Относно: точка „ Девет”  - Докладна записка относно Провеждане на 

процедура пред Комисията по чл.17, ал.1, т.2 от Закона за 

опазване на земеделските земи  /ЗОЗЗ/, в изпълнение на 

указания на Директора на ОД „Земеделие” гр.Пловдив, за 

обособяване на санитарно - охранителна зона, Пояс І-ви на 

каптиран естествен извор /КЕИ/ „Банчето Миромир” 
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На основание чл.21, ал.1 ,т.8 и ал.2 от ЗМСМА, с поименно 

гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря 

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Упълномощава БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ”ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ 

РАЙОН” от името на община Хисаря за сметка на БАСЕЙНОВА 

ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН” да извърши всички 

необходими по закон действия по провеждане на процедура пред 

Комисията по чл.17, ал.1 т. 2 от ЗОЗЗ,  за промяна предназначението на 

земеделска земя, представляваща част от ПИ № 184008 с нтп – дере и част 

от ПИ № 003730 с нтп – пасище, мера,  землище Хисаря, община Хисаря, 

ЕКАТТЕ 77270 – общинска публична собственост, за обособяване на 

санитарно - охранителна зона – Пояс І-ви на КЕИ „Банчето Миромир” и 

достъп до него, съгласно процедиран ПУП, одобрен със заповед № РД-05-

177/03.05.2012г. на Кмета на Община Хисаря. 

 

 

МОТИВИ:  С оглед степента на обществена значимост на санитарно - 

охранителна зона – Пояс І-ви на КЕИ „Банчето Миромир”, предвид 

обстоятелството, че същият се проектира, учредява, утвърждава и 

експлоатира с цел физическата охрана на съоръжението, защита срещу 

постъпване на замърсители във водоизточниците, гарантиране на 

количеството на минералната вода във водовземните съоръжения и в 

самото находище, запазване на находището и съоръжението в състояние, 

позволяващо ползването му от бъдещи поколения, Общински съвет-

Хисаря, намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

д-р С. Недевски – извън зала 

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ТУРИЗЪМ, СПОРТ,     Гатьо Султанов/п/ 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”:  

ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА/п/ 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Тони Илиева/ 



 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

     П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  213 

 

Взето с Протокол № 22 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 2211.2016 год. 

 

Относно: точка „Десет”  - Докладна записка относно  отпускане на 

еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета на 

община Хисаря.  

 

   На основание чл.21, т.6 и  ал. 2 от ЗМСМА, с поименно гласуване,  

Общински съвет Хисаря  

 

Р  Е  Ш  И  : 

           

Общински съвет Хисаря отпуска еднократна парична помощ в 

размер на на 500 (петстотин)лв. на Иван Иванов Тодоров, с. Красново, 

общ. Хисаря. Семейството е изпаднало в затруднено финансово състояние 

поради влошено здравословно състояние на двамата членове на 

семейството и необходимост от закупуване на скъпоструващи 

медикаменти и консумативи за тяхното възстановяване 

 

 

МОТИВИ: Във връзка с положителното становище на комисията, 

назначена от Кмета на общината със Заповед РД-05-247/13.04.2016 година 

след разглеждане на подаденото от лицето заявления за отпускане на 

помощи и предвид това, че същото отговарят на условията на Наредбата за 

подпомагане на социално слаби граждани  от бюджета на Община Хисаря, 

приета с Решение № 226, Протокол № 25 от 22.03.2005 год., изменена и 
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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” – 15 

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ТУРИЗЪМ, СПОРТ,    Гатьо Султанов /п/ 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”:  

ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА/п/ 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Тони Илиева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

     П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  214 

 

Взето с Протокол № 22 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 22.11.2016 год. 

 

Относно: точка „Единадесет”  - Докладна записка относно Писмо 

входящ № 24-00-450/28.10.2016 год. от Директора на Областна дирекция 

„Земеделие” – Пловдив с искане за предоставяне  на имоти с нтп – полски 

пътища при условията и разпоредбите на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ и чл.75б 

от ППЗСПЗЗ   

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 37в., ал.16 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 75б от ППЗСПЗЗ, с 

поименно гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

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

самоуправление  и местната администрация  и чл. 37в., ал. 16 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи, Общински съвет Хисаря 

дава съгласие, за предоставяне под наем на имоти с нтп - полски пътища, 

които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите 

включени в масивите за ползване по споразумения/разпределения за 

стопанската 2016/2017г., по цени в размер на средното рентно плащане 

за „нива” за землищата на: гр. Хисаря, с. Михилци, с. Черничево, с. Старо 

Железаре, с. Ново Железаре, с. Паничери, с. Мътеница, с. Старосел, 

с.Красново, с. Кръстевич, с. Беловица и с. Мало Крушево, както следва: 

1. землище гр. Хисаря – 7.00 лв./дка. 

2. землище с. Михилци – 10.00 лв./дка. 

3. землище Черничево – 14.00 лв./дка. 
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4. землище с. Старо Железаре – 13.00 лв./дка. 

5. землище с.Ново Железаре – 16.00 лв./дка. 

6. землище с. Паничери – 12.00лв./дка. 

7. землище с. Мътеница – 9.00 лв./дка. 

8. землище с. Старосел – 11.00 лв./дка. 

9. землище с. Красново – 12.00 лв./дка. 

10. землище с.Кръстевич – 19.00 лв./ дка. 

11. землище с. Беловица – 20.00 лв./дка. 

12. землище с. Мало Крушево – 14.00 лв./дка 

2. В 7-дневен срок от влизането в сила на решението, кметът да 

издаде заповед, която да се публикува на интернет страницата на 

общината.   

3. В едномесечен срок от издаване на заповедта  ползвателите да 

внасат по банкова сметка на общината сумата за определените за ползване 

полски пътища и сключат с кмета на общината договори за наем за 

стопанска 2016/2017 година.  

 

 

 

МОТИВИ:   

 

 

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ТУРИЗЪМ, СПОРТ,    Гатьо Султанов /п/ 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”:  

ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА/п/ 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Тони Илиева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

     П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  215 

 

Взето с Протокол № 22 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 22.11.2016 год. 

 

Относно: точка „Дванадесет”  - Докладна записка относно заявление 

вх. № 04-00-А-222/09.11.2016 г. от Атанас Петров Куковски и Ивайло 

Владимиров Николов за допускане изработване на ПУП-Парцеларен план 

на трасе за довеждащи улични ВиК мрежи и площадково ВиК за ПИ 

133007 и ПИ 133042, местност “Каменица-04”, землище гр. Хисаря, 

Община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 

1, 124б, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие за преминаване на трасе за довеждащи улични ВиК 

мрежи и площадково ВиК за ПИ 133007 и ПИ 133042, местност 

“Каменица-04”, землище гр. Хисаря, Община Хисаря, през имоти 001391 – 

полски път, 003725- улични мрежи в населено място, общинска 

собственост. 

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

ЗУТ за проектиране на ПУП-Парцеларен план на трасе за довеждащи 

улични ВиК мрежи и площадково ВиК за ПИ 133007 и ПИ 133042. 

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

проектиране на ПУП-Парцеларен план на трасе за довеждащи улични ВиК 

мрежи и площадково ВиК за ПИ 133007 и ПИ 133042 през имоти 001391 – 

полски път, 003725- улични мрежи в населено място, общинска 

собственост. 
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МОТИВИ:  Поради необходимостта от изразяване на съгласие от Общинския 

съвет за преминаване на трасето довеждащи улични ВиК мрежи и площадково ВиК 

през общински имоти и изготвянето на ПУП-ПП и ПУП-ПИ съобразно разпоредбите 

ППЗОЗЗ, Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

А. Куковски не гласува 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ТУРИЗЪМ, СПОРТ,    Гатьо Султанов/п/ 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”:  

ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА/п/ 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Тони Илиева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

     П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  216 

 

Взето с Протокол № 22 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 22.11.2016 год. 

 

Относно: точка „Тринадесета”  - Докладна записка относно 

закупуване на професионална косачка и прикачен инвентар за        нуждите 

на  Спортен комплекс «Крепост» гр. Хисаря  

 

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

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

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

община Хисаря, с поименно гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря взе 

следното  

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1.  Извършва промяна на инвестиционната програма на общината за 

2016 г., като включва обект „Закупуване на професионална косачка и 

прикачен инвентар” със сметна стойност в размер на 8 500 лв. и източник 

на финансиране – средства за сметка на целева субсидия за капиталови 

разходи.  

 

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

Дейности, както следва:  

 

 

Дейност 311  

  Било Става Разлика 

§ 52-04 Придобиване на транспортно средство 8000 0 - 8000 
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                                            Дейност 122    

§ 53-00 Придобиване на нематериални дълготр. активи 30000 29500 - 500 

    

ВСИЧКО   - 8500 

    

Дейност 714 

 Било Става Разлика 

 § 52-05 Стопански инвентар 0 8500 8500 

ВСИЧКО 0 8500 8500 

 

 

 

 

МОТИВИ:  С оглед необходимостта от закупуване на нужния инвентар за 

поддържането на Спортен комплекс“Крепост“, гр. Хисаря, след като са събрани оферти 

от фирми и при спазване на законовите изисквания за разходване на средствата, 

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:  

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ТУРИЗЪМ, СПОРТ,    Гатьо Султанов/п/ 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”:  

ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА/п/ 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Тони Илиева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

     П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

           №  217 

 

Взето с Протокол № 22 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 22.11.2016 год. 

Относно: точка „Четиринадесета”  - Докладна записка относно 

актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2016 година  

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

Закона за общинската собственост, с поименно гласуване,  Общински съвет 

гр. Хисаря  

    Р  Е  Ш  И  : 

1. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и 

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

точка ІІ.1. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи 

за предоставяне под наем, създава нова подточка ІІ.1.3 – Земеделски имоти, в 

която включва: 

землище село Беловица: 

1. Имот № 014 006, местност Друма, нтп - лозе, кат. V, площ 3.387 дка.  

2. Имот № 014 008, местност Друма, нтп - лозе, кат. V, площ 3.403 дка.  

3. Имот № 014 030, местност Друма, нтп - лозе, кат. VIII, площ 3.636 дка.  

4. Имот № 014 032, местност Друма, нтп - лозе, кат. VIII, площ 3.359 дка 

5. Имот № 014 050, местност Друма, нтп - лозе, кат. VIII, площ 7.243 дка. 

6. Имот № 014 051, местност Друма, нтп - лозе, кат. VIII, площ 3.072 дка 

7. Имот № 016 002, местност Друма, нтп - лозе, кат. VI, площ 2.975 дка. 

8. Имот № 016 016, местност Друма, нтп - лозе, кат. V, площ 1.611 дка. 

9. Имот № 016 031, местност Друма, нтп - лозе, кат. V, площ 1.768 дка. 

10. Имот № 017 006, местност Друма, нтп - лозе, кат. V, площ 3.983 дка. 

11. Имот № 017 024, местност Друма, нтп - лозе, кат. V, площ 4.030 дка. 

12. Имот № 017 092, местност Друма, нтп - лозе, кат. V, площ 1.763 дка. 

13. Имот № 018 022, местност Друма, нтп - лозе, кат. V, площ 2.147 дка. 
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14. Имот № 018 023, местност Друма, нтп - лозе, кат. V, площ 2.048 дка. 

15. Имот № 018 030, местност Друма, нтп - лозе, кат. V, площ 1.792 дка. 

16. Имот № 018 032, местност Друма, нтп - лозе, кат. V, площ 1.735 дка. 

17. Имот № 018 050, местност Друма, нтп - лозе, кат. V, площ 1.900 дка. 

землище село Старосел: 

1. Имот № 286001, местност „ Дълга поляна” нтп- лозе, кат.IV, площ 

11.659 дка. 

2. Имот № 031001, местност „Пръдлева чешма” нтп- из.нива , кат.Х, площ 

12.097 дка. 

3. Имот № 031002, местнот „Пръдлева чешма” нтп. -нива, кат.Х, площ 6.180 

дка. 

землище село Михилци: 

1. Имот № 170035, местност „Новите лозя”, нтп –нива, кат.Х, площ 4.963 дка. 

2. Имот № 170134, местност „Новите лозя”, нтп –нива, кат.VIII, площ 1.725 

дка. 

3. Имот № 170016, местност „Новите лозя”, нтп –нива, кат.VIII, площ 4.320 

дка. 

4. Имот № 170032, местност „Новите лозя”, нтп –нива, кат.VIII, площ 0.262 

дка. 

 

землище село Паничери 

1. Имот № 516052, нтп – нива, площ 1,540 дка. 

 

землище  град Хисаря 

1.Имот № 166045, местност „Хисарска река-04”, нтп – нива, кат. VII, площ 

11.382 дка. 

МОТИВИ:  Има проявен интерес за наемане на имотите и с цел осигуряване 

на приходи за общинския бюджет за обезпечаване финансирането на голяма част от 

общинските дейности, което налага и актуализация на Годишната програма на община 

Хисаря за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, Общинския 

съвет гр. Хисаря намира решението за целесъобразно. Имотите по чл. 19 от ЗСПЗЗ, 

могат да бъдат отдавани под наем, тъй като същото представлява управление. 
 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ,     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ТУРИЗЪМ, СПОРТ,    Гатьо Султанов/п/ 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”:  

ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА/п/ 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Тони Илиева/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


