
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 

 

           №   36 

 

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

Пловдивска област състояло се на 22.12. 2015 год. 

 

 

 

Относно: точка „Деветнадесета” - Докладна записка относно Заявление 

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

допускане, проучване и проектиране на ПУП-ПРЗ за промяна на 

предназначението на ПИ № 084907, м. «Рибарника-02», земл. гр. Хисаря за 

«къмпинг и КОО» - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисар. 

 

 

 

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

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

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

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

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

Видолов Костов, за произнасяне по допускане, проучване и проектиране на 

ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ     № 084907, м. «Рибарника-

02», земл. гр. Хисаря за «къмпинг и КОО». 

2. Разрешава на Ненко Видолов Костов да изработи проект за ПУП-

ПРЗ за ПИ № 084907, м. «Рибарника-02», земл. гр. Хисаря за «къмпинг и КОО», 

с зона Од, Пзастр. -30%, Позел. -50% и Кинт – 1.5. 

 

 

mailto:obstina@hisar.bg


МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения и 

необходимостта от промяна предназначението на посочените имоти, Общински 

съвет намира решението за целесъобразно.  

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

    

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Нено Жутев/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

           №  37 

 

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

Пловдивска област състояло се на 22.12. 2015 год. 

 

 

 

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

94-00-А-237/24.11.2015 г. от Ангел Христов Димитров, за произнасяне по 

допускане, проучване и проектиране на ПУП-ПРЗ за ПИ № 175006, м. «Ясаците 

-04», земл. гр. Хисаря за промяна на предназначението за «жилищно 

строителство» - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

 

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

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

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

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

предложение, във връзка с Заявление вх. № 94-00-А-237/24.11.2015г. от Ангел 

Христов Димитров, за изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ 175006, м. «Ясаците -04», 

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

       2. Разрешава на Ангел Христов Димитров да изработи проект за ПУП- 

за ПИ 175006, м. «Ясаците -04», земл. гр. Хисаря за промяна на 

предназначението за «жилищно строителство», с показатели на застрояване: 

Зона Жм, Пзастр. -20%-60%, Позел. – 40%-60% и Кинт -0.5-1.2 
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МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения и 

необходимостта от промяна предназначението на посочените имоти, Общински 

съвет намира решението за целесъобразно.  

 

 

 

 
 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – няма 

     

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Нено Жутев/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  38 

 

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

Пловдивска област състояло се на 22.12. 2015 год. 

 

Относно: точка „Двадесет и първа” - Докладна записка относно 

Заявление вх. № 26-00-1033 от 19.11.2015г. от “БТК” ЕАД за одобряване на 

проект на ПУП –ПП на подземно ел. трасе на кабел  20кV за захранване на имот 

№ 255052 по КВС на с. Кръстевич, общ. Хисаря - докладва инж. П. Дойкова – 

кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от 

Правилника за прилагане на ЗОЗЗ, с поименно гласуване, Общински съвет 

гр. Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 
 

Разрешава преминаването на  ел. провод 20кV за захранване на имот № 

255052 по КВС на с. Кръстевич, общ. Хисаря, в който е предвидено изграждане 

на Базова станция РD 2729 на “БТК” ЕАД  през ПИ № 1415- полски път , 

общинска собственост. 

 

МОТИВИ: Необходимостта от изразяване на съгласие от Общинския 

съвет за преминаване на трасетата  през общински имоти съобразно 

разпоредбите ППЗОЗЗ, Общинския съвет намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – няма  

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Нено Жутев/ 

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 

 

           №  39 

 

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

Пловдивска област състояло се на 22.12. 2015 год. 

 

 

 

Относно: точка „Двадесет и втора” - Докладна записка относно 

одобряване на проект на ПУП-ПРЗ за ПИ № 041041, местност “Копалъка”, 

землище Беловица” и промяна на предназначението за “Отглеждане на 120 броя 

животни по екстензивен метод”. е внесено трасе на водопровод  от съществуващ 

водопровод ЕФ60, северно от имота при о.т. 203 от регулационния план на 

селото. Внесено е и трасе на кабел 20кV  от ТП “Беловица1” и по улица с о.т. 

55-197-198-203 от регулационния план на с. Беловица до ПИ № 041041 - 

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

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. 

Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Разрешава преминаването на  трасе на кабел 20кV започващ от ТП 

“Беловица1”  по улица на с. Беловица с о.т. 55-197-198-203 – общинска 

собственост. 

2. Разрешава преминаването на  трасе на водопровод по улица с о.т. 55-

197-198-203 от регулационния план на с. Беловица до ПИ № 041041.  

 

  

 

mailto:obstina@hisar.bg


МОТИВИ: Необходимостта от изразяване на съгласие от Общинския 

съвет за преминаване на трасетата  през общински имоти, Общинския съвет 

намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 
 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – няма 

     

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Нено Жутев/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  40 

 

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

Пловдивска област състояло се на 22.12. 2015 год. 

 

Относно: точка „Двадесет и трета” - Докладна записка относно издаване 

на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Колак 

дере”,  имот № 000569 в землището на с. Ново Железаре - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 46, ал. 1, б. „ж”, 

във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „а” от Закона за водите, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 
 

Да бъде издадено разрешително за ползване на повърхностен воден обект 

– язовир ,,Колак дере”, имот № 000569 в землището на с. Ново Железаре с 

ЕККАТЕ 52088 – публична общинска собственост ( по чл. 46, ал. 1 на ЗВ ) на 

,,МК – 2 ГРУП” ЕООД, гр. Раковски, обл. Пловдив, ул. ,,Родопи” № 4, ЕИК 

202102803, за цел на ползване – рибовъдство. 

 

МОТИВИ: Настоящото решение е прието в изпълнение на разпоредбите 

на Закона за водите за издаване на разрешения за водовземане от водни 

обекти,които са общинска собственост 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:             /Нено Жутев/                                            

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 

 

           №  41 

 

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

Пловдивска област състояло се на 22.12. 2015 год. 

 

Относно: точка „Двадесет и четвърта” - Докладна записка относно 

издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир 

„Азмака”, имот № 000846 в землището на с. Старо Железаре - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 46, ал. 1, б. „ж”, 

във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „а” от Закона за водите, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 
 

Да бъде издадено разрешително за ползване на повърхностен воден обект 

– язовир ,,Азмака”, имот № 000846 в землището на с. Старо Железаре с 

ЕККАТЕ 68967 – публична общинска собственост ( по чл. 46, ал. 1 на ЗВ ) на 

,,МК – 2 ГРУП” ЕООД, гр. Раковски, обл. Пловдив, ул. ,,Родопи” № 4, ЕИК 

202102803, за цел на ползване – рибовъдство. 

 

МОТИВИ: Настоящото решение е прието в изпълнение на разпоредбите 

на Закона за водите за издаване на разрешения за водовземане от водни 

обекти,които са общинска собственост 

  

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:             /Нено Жутев/ 

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 

 

           №  42 

 

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

Пловдивска област състояло се на 22.12. 2015 год. 

 

 

 

Относно: точка „Двадесет и пета” - Докладна записка относно 

възстановяване право на собственост върху земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ на н-

ци на Дончо Вълков Берберов с. Старосел - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря. 

  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ в съответствие с разпоредбите на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на 

ЗСППЗЗ, (ДВ бр. 62/2010 год.), след установяване на границите на 

земеделския имот, за който е издадено решение на Общинска служба по 

земеделие-Хисаря за признаване правото на възстановяване на собствеността в 

съществуващи или възстановими стари реални граници със скица, издадена от 

ОС „Земеделие”-Хисаря, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Предоставя имот № 003037,  местност “Глезне”, в землище на село 

Старосел с площ 1.219 дка. за възстановяване правото на собственост на 

наследници на Дончо Вълков Берберов, съгласно направеното геодезическо 

заснемане, без да се излиза от рамките на имота. 

2. Предоставя имот № 012054,  местност “Аира”, в землище на село 

Старосел с площ 0.868 дка. за възстановяване правото на собственост на 

наследници на Дончо Вълков Берберов, съгласно направеното геодезическо 

заснемане, без да се излиза от рамките на имота. 
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МОТИВИ: За приключване на производствата по обезщетяване със 

земеделски земи от общинския поземлен фонд Общинските съвети предоставят 

земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от условия, посочени в 

§ 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, (ДВ бр. 62/2010 год.), в случая 

установяване на границите на земеделския имот, за който има  издадено 

решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на 

възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари 

реални граници. От друга страна при наличието на договор за аренда следва в 

решението на общинския да се посочи номера на договора, неговия срок и 

арендатора, който полза имота, с оглед упражняване от страна на лицето, на 

чието име се възстановява имота правата по чл. 17, ал. 2, ал. 6 и чл. 29 от Закона 

за арендата в земеделието, поради което Общинския съвет намира решението за 

целесъобразно.    

 

 

 

 

 
 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – няма 

     

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Нено Жутев/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  43 

 

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

Пловдивска област състояло се на 22.12. 2015 год. 

 

 

 

Относно: точка „Двадесет и шеста” - Докладна записка относно 

възстановяване право на собственост върху земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ на н-

ци на Васил Пондев Велков с. Кръстевич - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ в съответствие с разпоредбите на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на 

ЗСППЗЗ, (ДВ бр. 62/2010 год.), след установяване на границите на 

земеделския имот, за който е издадено решение на Общинска служба по 

земеделие-Хисаря за признаване правото на възстановяване на собствеността в 

съществуващи или възстановими стари реални граници със скица, издадена от 

ОС „Земеделие”-Хисаря, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Предоставя част от имот № 108043,  местност “Дорутарла”, в 

землище на село Кръстевич с площ 2.000 дка. за възстановяване правото на 

собственост на наследници на Васил Пондев Велков, съгласно направеното 

геодезическо заснемане.  

2. Предоставя част от имот № 101001,  местност “ Кюери”, в землище 

на село Кръстевич  с площ 3.000 дка. за възстановяване правото на 

собственост на наследници на Васил Пондев Велков, съгласно направеното 

геодезическо заснемане. 

3. Предоставя част от имот № 104053,  местност “ Юрта”, в землище 

на село Кръстевич  с площ 6.000 дка. за възстановяване правото на 
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собственост на наследници на Васил Пондев Велков, съгласно направеното 

геодезическо заснемане. 

 

МОТИВИ: За приключване на производствата по обезщетяване със 

земеделски земи от общинския поземлен фонд Общинските съвети предоставят 

земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от условия, посочени в 

§ 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, (ДВ бр. 62/2010 год.), в случая 

установяване на границите на земеделския имот, за който има  издадено 

решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на 

възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари 

реални граници. От друга страна при наличието на договор за аренда следва в 

решението на общинския да се посочи номера на договора, неговия срок и 

арендатора, който полза имота, с оглед упражняване от страна на лицето, на 

чието име се възстановява имота правата по чл. 17, ал. 2, ал. 6 и чл. 29 от Закона 

за арендата в земеделието, поради което Общинския съвет намира решението за 

целесъобразно.    

 

 

 

 
 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – няма 

     

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Нено Жутев/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 44  

 

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

Пловдивска област състояло се на 22.12. 2015 год. 

 

 

 

Относно: точка „Двадесет и седма” - 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. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

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

Мария Петрова Тодорова, с. Беловица, общ. Хисаря, ул. „11-та”, № 9. За 

покриване на част от разходите за закупуване на динамично компресивна 

трохантерна система DNS135 и130 поради счупване на тазобедрена става. 

2. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 300 (триста) лв. 

Никола Марков Петров, с. Беловица. След претърпяна катастрофа има 

потребност от продължаване на лечението и рехабилитация. 

3. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 300 (триста) лв. на 

Юлия Атанасова Михайлова,  с. Кръстевич, ул. „8-ма” №13. Лицето е с 

онкологично заболяване и има потребност от лечение – химиотерапия и 

закупуване на медикаменти. 
 

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 
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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” – 17 

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – няма 

     

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Нено Жутев/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  45 

 

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

Пловдивска област състояло се на 22.12. 2015 год. 

 

 

 

Относно: точка „Двадесет и осма” - Докладна записка относно 

съгласуване на удължения бизнес пран на „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД гр. Пловдив за периода 2014-2016 год. - докладва инж. П. Дойкова – 

кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 198м 

от Закона за водите, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

В Инвестиционната програма за услугата доставяне на вода на 

потребителите за 2016 г. в удължения до 31.12.2016 год. бизнес план на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив да бъдат включени 

следните обекти: 

1. Допълнително водоснабдяване на с. Кръстевич, община Хисаря от 

сондажен кладенец - със стойност 400 000 лв. 

2. Подмяна на захранващ водопровод по ІІІ-класен път 642, преминаващ 

праз с. Михилци - със стойност 700 000 лв. 
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МОТИВИ: Включването на двата обекта  в ще доведе до цялостното 

решаване проблема с водоснабдяването в двете села, поради което Общински 

съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 
 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – няма 

     

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Нено Жутев/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  46 

 

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

Пловдивска област състояло се на 22.12. 2015 год. 

 

 

 

Относно: точка „Двадесет и девета” - Докладна записка относно 

Заявление вх. № 26-00-1166/17.12.2015г. от „Старосел инвест груп”ООД, за 

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

на предназначението на ПИ № 216008, м. «Куманче» и ПИ № 129105, м. « 

Брантии», земл. с. Старосел, за «Обществено обслужване и жилищно 

строителство» - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

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

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

 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

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

предложение, във връзка с Заявление вх. № 26-00-1166/17.12.2015г. от 

„Старосел инвест груп”ООД, за изготвяне на ПУП-ПРЗ за промяна на 

предназначението на ПИ № 216008, м. «Куманче» и ПИ № 129105, м. « 

Брантии», земл. с. Старосел, за «Обществено обслужване и жилищно 

строителство». 

        2. Разрешава на „Старосел инвест груп”ООД да изработи проект за 

ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ № 216008, м. «Куманче» и 

ПИ № 129105, м. « Брантии», земл. с. Старосел, за «Обществено обслужване и 

жилищно строителство». 
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МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения и 

необходимостта от промяна предназначението на посочените имоти, Общински 

съвет намира решението за целесъобразно.  

 

 

 

 

 
 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – няма 

     

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Нено Жутев/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  47 

 

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

Пловдивска област състояло се на 22.12. 2015 год. 

 

 

 

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

94-00-С-411/17.12.2015г. от Станка Йорданова Станева, за произнасяне по 

допускане, проучване и проектиране на ПУП-ПРЗ за УПИ № ІІ-493,за произв., 

склад. общ.-обсл. дейност и ПИ № 141142, м. «Пловдивски път -03» , земл. гр. 

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

 

 

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

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

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

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

предложение, във връзка с Заявление вх. № 94-00-С-411/17.12.2015г. от Станка 

Йорданова Станева, за изготвяне на ПУП-ПРЗ за УПИ № ІІ-493,за произв., 

склад. общ.-обсл. дейност и ПИ № 141142, м. «Пловдивски път -03» , земл. гр. 

Хисаря, 

        2. Разрешава на Станка Йорданова Станева да изработи проект за ПУП-

ПРЗ за УПИ № ІІ-493,за произв., склад. общ.-обсл. дейност и ПИ № 141142, м. 

«Пловдивски път -03» , земл. гр. Хисаря, 

 

 

mailto:obstina@hisar.bg


МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения и 

необходимостта от промяна предназначението на посочените имоти, Общински 

съвет намира решението за целесъобразно.  

 

 

 

 
 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – няма 

     

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Нено Жутев/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  48 

 

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

Пловдивска област състояло се на 22.12. 2015 год. 

 

 

 

Относно: точка „Тридесет и първа” - Докладна записка относно 

Заявление вх. № 94-00-Г-241 от 21.12.2015г. от Наследници на Ганчо 

Александров Трончев за произнасяне по допускане, проучване и проектиране 

на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ № 002462 и ПИ № 000036, 

местност “Сивия геран-03”, землище Хисаря за “жилищно строителство ” - 

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

 

 

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

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

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

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

предложение  във връзка с Заявление вх. № 94-00-Г-241 от 21.12.2015г. от 

наследници на Ганчо Александров Трончев за произнасяне по допускане, 

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

002462 и ПИ № 000036, местност “Сивия геран-03”, землище Хисаря за 

“жилищно строителство ”. 

 2. Разрешава на наследници на Ганчо Александров Трончев да изработят 

проект на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ № 002462 и ПИ № 

000036, местност “Сивия геран-03”, землище Хисаря за “жилищно 

строителство” с устройствени показатели : зона Жм, Кота корниз до 10м. /3ет./; 

Пзастр. до 60%; Позел. Минимум 40%, К. инт.по-малък или равен на 1,2; 

свободно застрояване “е”.  

mailto:obstina@hisar.bg


 

МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения и 

необходимостта от промяна предназначението на посочените имоти, Общински 

съвет намира решението за целесъобразно.  

 

 

 

 
 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – няма 

     

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Нено Жутев/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  49 

 

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

Пловдивска област състояло се на 22.12. 2015 год. 

 

Относно: точка „Тридесет и втора” - Докладна записка относно 

Заявление вх. № 26-00-1178 от 21.12.2015 год. от „Екомикс” ООД за промяна 

на Решение № 801, взето с Протокол № 90 от 18.09.2015 год. от Общински 

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

 

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

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

 

    Р  Е  Ш  И  : 

1. Отменя Решение № 801, взето с Протокол № 90 от 18.09.2015 год. от 

Общински съвет-Хисаря 

2. Одобрява задание за проектиране на изменение на ПУП-ПРЗ за 

разширение на площадка на съществуващ бетонов възел в УПИ № 146008-І, 

бетонов възел и ПИ № 146016, местност „Йонкова чешма-02”, землище Хисаря. 

3. Разрешава изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за разширение на 

площадка на съществуващ бетонов възел в УПИ № 146008-І, бетонов възел и 

ПИ № 146016, местност „Йонкова чешма-02”, землище Хисаря. 

 

МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения 

Общински съвет намира решението за целесъобразно.  

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:             /Нено Жутев/                                                         

mailto:obstina@hisar.bg

