
 

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 

 

           №   67 

 

Взето с Протокол № 8 срещу подпис Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област на  10.02. 2016 год. 

 

 

Относно: точка „Първа” – Докладна записка относно отдаване под наем 

на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за една стопанска година - 

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

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 7 във 

връзка с чл. 37в, ал. 10  от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи и чл. 37, ал. 4 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска администрация, срещу подпис , 
Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

 1. Определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, съгласно 

Приложение № 1 - „Списък на маломерни имоти – частна общинска 

собственост, за отдаване под наем за една стопанска година”, които могат да се 

отдават под наем за една година без търг или конкурс, съгласно разпоредбите 

на чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.  

 2. Възлага на Кмета на Община Хисаря да сключи договори за наем  за 

стопанската 2015/ 2016 година за имотите по точка 1 при цена - средно годишно 

рентно плащане в левове на декар за 2015/2016 по землища в община Хисаря, 

съгласно доклад на комисия, назначена със заповед № 11-2982/05.08.2015 г. на 

Директора на Областна дирекция “Земеделие” - Пловдив. 
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МОТИВИ: Във връзка със задоволяване нуждите на желаещите за 

ползване под наем на маломерни имоти-частна общинска собственост за 

стопанската 2015/2016 год., Общински съвет намира решението за 

целесъобразно.  

 

 

 

 

 

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

Подписали – 11     - “против” – няма 

Гласували – 11     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 68  

 

Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02. 2016 год. 

 

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

управление на община Хисаря за мандат 2015-2019 год. - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 5 от 

ЗМСМА, Общински съвет гр. Хисаря 

 

       Р  Е  Ш  И  : 

 

 Приема програма за управление на община Хисаря за мандат 2015-2019 г. 

 

МОТИВИ: Във връзка с разпоредбите на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет намира решението 

за целесъобразно. 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 9 

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 14     - “въздържали се” – 5 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 
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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 

 

           №  69 

 

Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02. 2016 год. 

 

 

Относно: точка „Втора” - Докладна записка относно информация за 

отчет за изпълнението на бюджета на община Хисаря за 2015 г., сметките за 

средства от Европейския съюз, отчет на инвестиционната програма и отчет на 

Общинския дълг за 2015 г. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община 

Хисаря. 

 

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6  и ал. 2 от ЗМСМА  във 

връзка с чл. 9 от ЗОД, чл. 140, ал.5  от ЗПФ и чл. 52 във връзка с чл. 49 

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна 

прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община Хисаря приета с Решение № 

461/21.01.2014 г. на ОбС, с поименно гласуване и след обществено 

обсъждане съгласно чл. 140,  ал. 4 от ЗПФ, проведено на 11.02.2016 година, 

Общински съвет гр. Хисаря 

 

           

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема информация за уточнения план и изпълнение на бюджета на 

Община Хисаря към 31.12.2015 г., съгласно приложения № 1, 2, 3, 4. 

2. Приема информация изпълнението на инвестиционната програма на 

общината към 31.12.2015 г., съгласно приложение № 5. 

3. Приема информация за изпълнението на сметките за средства от 

Европейския съюз към 31.12.2015 г., съгласно приложение № 6. 

4. Приема отчета на дълга на Община Хисаря към 31.12.2015 г. съгласно 

Приложения № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
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МОТИВИ: Настоящото решение е в изпълнение разпоредбите на Закона 

за публичните финанси (Обн. - ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 

г.), уреждащ процедурата по приемане на отчета за изпълнение на общинския 

бюджет  и участието на местната общност в този процес. Общински съвет -  

Хисаря намира решението за целесъобразно.  

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 70  

 

Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02. 2016 год. 

 

Относно: точка „Трета” - Докладна записка относно отчет за 
разходваните средства за командировки на   Кмета на Община 
Хисаря към 31.12.2015 г. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община 

Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от 
Наредбата за командировките в страната, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема отчета за разходваните средства за 
командировки в страната на Кмета на Община Хисаря за периода 
от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г., както следва: 
 м. Януари      .. 0.. лв. 

м. Февруари     ..0  лв. 
 м. Март          ..0.. лв. 
 м. Април             ..0.. лв. 
 м. Май      174.85 лв. 
 м. Юни     . .0.. лв. 
 м. Юли       ..0.. лв. 
 м. Август      ..0.. лв.; 
 м. Септември     ..0.. лв.; 
 м. Октомври     ..0.. лв.; 
 м. Ноември      ..0.. лв.; 
 м. Декември     ..0.. лв.; 
 Всичко:           174.85 лв. 
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 2. Приема отчета за разходваните средства за 
командировки в чужбина на Кмета на Община Хисаря за периода 
от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г., както следва: 
 м. Януари      .. 0.. лв. 

м. Февруари     ..0.. лв. 
 м. Март          ..0.. лв. 
 м. Април             ..0.. лв. 
 м. Май      273.70  лв. 
 м. Юни     . .0.. лв. 
 м. Юли                1 355.25 лв. 
 м. Август      ..0.. лв.; 
 м. Септември     ..0.. лв.; 
 м. Октомври     ..0.. лв.; 
 м. Ноември               ..0.. лв. 
 м. Декември     ..0.. лв.; 
 Всичко:                   1 628.95 лв. 
 

МОТИВИ: С оглед упражняването на контрол върху 
извършените от Кмета на общината разходи за командировки 
към от 31.12.2015 год. в изпълнение на нормативните изисквания, 
Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно.    

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  71 

 

Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02. 2016 год. 

 

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

отчет за дейността по развитието на социалните услуги в община Хисаря през 

2015 г. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

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

Хисаря 

       Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчета за дейността на по развитието на социалните услуги в 

община Хисаря през 2015 г.  

 МОТИВИ: С приемането на отчета за изпълнението на дейностите в 

областта на социалната политика от община Хисаря за 2015 година се извърши 

проверка по изпълнението на социалните ангажименти от страна на община 

Хисаря  в работата на Дневния център за стари хора в с. Старосел, Центъра за 

обществена подкрепа, различните социални услуги предоставени от общината 

през 2015 година. Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
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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 

 

           №  72 

 

Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02. 2016 год. 

 

Относно: точка „Пета” - Докладна записка относно работата на Местната 

комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните в Община Хисаря за 2015 г. - докладва Т. Илиева – зам. кмет на 

община Хисаря. 

 

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

Хисаря 

       Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчета за работата на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община 

Хисаря за 2015 г. 

 

МОТИВИ: С приемането на отчета за работата на Местната комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 

2015 год. се извърши проверка на броя на противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните на територията на община Хисаря и мерките, 

които се взимат за ограничаване на техния брой. Общински съвет-Хисаря 

намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
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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 

 

           №  73 

 

Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02. 2016 год. 

 

Относно: точка „Шеста” - Докладна записка поемане на общински дълг – 

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

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 4, 

ал.1 във връзка с чл. 13 и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, с 

поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Община Хисаря да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да 

поеме дългосрочен общински дълг във връзка с проекти:  

        1.1. „Развитие на културно-историческите атракции на територията 

на община Хисаря”.”, по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-

2013г.”, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма” схема 

BG161PO001/3.1-03/2010  „Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции“; 

        1.2. „Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа 

на с.Паничери, община Хисаря” мярка 321 „Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони” от Програмата за развитието на селските 

райони 2007-2013г. 

 

при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 604 848,30 (шестстотин и четири 

хиляди, осемстотин и четиридесет и осем лева и 30 стотинки) 

 Валута на дълга – лева  
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 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем 

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 

части, без такса за предсрочно погасяване 

-Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни 

средства 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 5.328% 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

 Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Хисаря, по чл. 

45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и 

бюджетните взаимоотношения на община Хисаря по чл. 52, ал. 1 от 

Закона за публичните финанси 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Хисаря да подготви 

искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише 

договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали 

необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 

МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и Закона за публичните 

финанси, уреждащ отношенията във връзка с публичните финанси като система 

за осигуряване и финансиране на публични блага и услуги и поемане на дълг, 

съгласно Закона за общинския дълг във връзка с възникналата необходимост за 

разплащане на проекти финансирани със средства от Европейски съюз, 

Общински съвет намира решението за целесъобразно.  

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 74  

 

Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02. 2016 год. 

 

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

Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с 

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

община Хисаря. 

 

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

9, т. 2 от Закова За общинската собственост, с поименно гласуване, 
Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 
 

Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и 

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

Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

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

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

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

Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за    

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

1. Имот № 338045, местност „Банята”, с. Старосел,  нтп – друга 

територия заета от селското стопанство, VI категория, площ 0.597 

дка. 

2. Имот № 286038, местност „Дълга поляна”, с. Старосел, нтп – лозе, 

IV категория, площ 1.792 дка. 

3. Имот № 286043, местност „Дълга поляна”, с. Старосел, нтп – лозе, 

IV категория, площ 1.739 дка. 

4. Имот № 286078, местност „Дълга поляна”, с. Старосел, нтп – лозе, 

IV категория, площ 2.625 дка. 
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5. Имот № 286125, местност „Дълга поляна”, с. Старосел, нтп – лозе, 

IV категория, площ 0.599 дка. 

6. Имот № 286157, местност „Дълга поляна”, с. Старосел, нтп – лозе, 

IV категория, площ 1.004 дка. 

7. Имот № 001198, с. Старосел, нтп- полски път, площ 0.754 дка. 

8. Имот № 000404, гр. Хисаря,  местност „Сениците -04”, нтп –

изоставена орна земя, Х категория,  площ 0.552 декара. 

9. Имот №  000402, гр. Хисаря, местност „Сениците -04”, нтп –

изоставена орна земя, Х категория,  площ 0.742 декара. 

 

МОТИВИ: 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, което налага и актуализация на 

Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане на с 

имотите общинска собственост съгласно чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общинския съвет 

гр. Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  75 

 

Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02. 2016 год. 

 

 

Относно: точка „Осма” - Докладна записка относно доброволно прилагане 

на влязъл в сила, неприложен регулационен план, по отношение на УПИ ХХI – 

2068, 5213, квартал 10 по КРП на град Хисаря, квартал Момина баня - докладва 

инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

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

т.1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, чл. 34, ал. 4 и чл. 41, ал. 2 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 град 

Хисаря, квартал Момина баня, одобрен със  заповед № 6360/1957 г. и заповед 

№ РД-05-404 от 03.09.2012  г., по отношение на УПИ ХХI – 2068, 5213, квартал 

10, като община Хисаря прехвърли с договор за продажба по пазарни цени на 

Емил Трайчов Душанов правото на собственост върху 205.00 / двеста и пет/ 

кв.м. общинско място, участващо в образуването на  

УПИ ХХI – 2068, 5213, квартал 10. 

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

пазарна оценка на предаващото се по регулация общинско място от 205.00 / 

двеста и пет/ кв.м.  участващо в образуването на УПИ ХХI – 2068, 5213, 

квартал 10 по РП на град Хисаря квартал Момина баня, одобрен със  заповед № 

6360/1957 г. и заповед № РД-05-404/03.09.2012 г.и определя продажна цена от  

5 125.00 / пет хиляди сто двадесет и пет/ лева. 

3. Завишава пазарната оценка на предаващото се по регулация общинско 

място от 205.00 / двеста и пет/ кв.м. участващо в образуването на УПИ ХХI – 
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2068, 5213, квартал 10 по РП на град Хисаря квартал Момина баня, одобрен със  

заповед № 6360/1957 г. и заповед № РД-05-404/03.09.2012 г. и определя 

продажна цена от  6 150.00 ( шест хиляди сто и петдесет) лева без ДДС. 

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

продажба. 

 

МОТИВИ: За обезпечаване финансирането на голяма част от 

общинските дейности, Общинския съвет гр. Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 76  

 

Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02. 2016 год. 

 

 

 

Относно: точка „Девета” - Докладна записка 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 - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря. 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 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. Учредява 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. 

2. За обектите по точка 1, не приема цената 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/ 

3. За обектите по точка 1, определя цената на правото на строеж, 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. -  

1000.00лв. /хиляда лева / 

- 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. -  

1000.00лв. /хиляда лева / 

- 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. -  

1000.00лв. /хиляда лева / 

- 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. 

-  1000.00лв. /хиляда 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 Общинска служба Земеделие – 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, Общинския съвет гр. Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 



Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  77 

 

mailto:obstina@hisar.bg


Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02. 2016 год. 

 

 

 

Относно: точка „Десета” - Докладна записка относно делба на имот № 

125037 – полски път, местност „Поленака”,  землище село Красново - 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. Да се извърши делба на имот № 125037, местност „Поленака”,  

землище село Красново, с площ от 0.965 дка., начин на трайно ползване – 

полски път, вид собственост – общинска публична, съгласно представените 

скици- проекти за делба, неразделна част от решението, като от имота се 

образуват два нови имота: 

1.1. Имот 125058, площ  0.395 дка., нтп – полски път, вид собственост – 

общинска публична,  

1.2. Имот 125059,  площ 0.570 дка. нтп – полски път, вид собственост – 

общинска публична,  

2. Възлага на Кмета на община Хисаря да извърши необходимите по 

закон действия за отразяване на делбата.  
 

 

 

 

МОТИВИ: Разделянето е необходимо във връзка с възникнало 

инвестиционно намерение, което Общински съвет гр. Хисаря намира за 

целесъобразно. 

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  78 

 

mailto:obstina@hisar.bg


Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02. 2016 год. 

 

 

Относно: точка „Единадесета” - Докладна записка относно възстановяване 

право на собственост върху земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ на Милена Милушева 

Русинова - 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  : 

 

Предоставя част от имот № 108055, с площ от 4.000 дка. в местността 

“Дорутарла”,  землище село Кръстевич за възстановяване правото на 

собственост на Милена Милушева Русинова ЕГН 1603014378, 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 съвет 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” – 15 

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  79 

 

Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02. 2016 год. 

 

 

mailto:obstina@hisar.bg


Относно: точка „Дванадесета” - Докладна записка относно възстановяване 

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

Генов - 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 № 021234, с площ 1.330 дка.  в  местността 

“Баталите -02”,  землище град Хисаря, като се отдели между имот № 021206 

и имот № 021203, за възстановяване правото на собственост на наследници на 

Стоян Евтимов Генов, съгласно направеното геодезическо заснемане.  

2. Предоставя част от имот № 021192, с площ 0.330 дка.  в  местността 

“Баталите -02”,  землище  град Хисаря, като се отдели от западната част на 

имота, за възстановяване правото на собственост на наследници на Стоян 

Евтимов Генов, 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 съвет 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” – 15 



Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  80 

 

Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02. 2016 год. 

 

 

Относно: точка „Тринадесета” - Докладна записка относно възстановяване 

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

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

 

mailto:obstina@hisar.bg


 

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 № 108055, с площ 6.007 дка.  в  местността 

“Дорутарла”,  землище  село Кръстевич за възстановяване правото на 

собственост на наследници на Еньо Пеев Русинов, съгласно направеното 

геодезическо заснемане.  

2. Предоставя част от имот № 106002, с площ 5.000 дка.  в  местността 

“Стублата”,  землище  село Кръстевич за възстановяване правото на 

собственост на наследници на Еньо Пеев Русинов, съгласно направеното 

геодезическо заснемане. 

3.Предоставя част от имот № 104046, с площ 3.021 дка.  в  местността 

“Юрта”,  землище  село Кръстевич за възстановяване правото на собственост 

на наследници на Еньо Пеев Русинов.  

 

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 съвет 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” – 15 

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 
 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  81 

 

Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02. 2016 год. 

 

 

Относно: точка „Четиринадесета” - Докладна записка относно 

Заявление с вх. № 26-00-725/ 26.08.2015г. от “Черноморска технологична 

компания”АД, на основание Протокол № 2, Решение № 8 от 12.02.2015г. на 

ЕСУТ при Община Хисаря, Заявление вх. № 26-00-41/22.01.2015г. за допускане 

за изработване на ПУП-Специализирана план-схема за газоснабдяване на 

Община Хисаря и Писмо изх. № 12-00-29 от 17.02.2015 г. - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

mailto:obstina@hisar.bg


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

ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

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

проектиране по чл. 125 от ЗУТ, във връзка със Заявление с вх. № 26-00-725/ 

26.08.2015 г. от “Черноморска технологична компания”АД, на основание 

Протокол № 2, Решение № 8 от 12.02.2015 г. на ЕСУТ при Община Хисаря, 

Заявление вх. № 26-00-41 от 22.01.2015  г. за допускане за изработване на ПУП-

Специализирана план – схема за газоснабдяване на град  Хисаря. 

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

технологична компания” АД, да изработи проект за ПУП – Специализирана 

план – схема за газоснабдяване на град Хисаря. 

 

МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения за 

газоснабдяване на гр. Хисаря и изграждане на газоразпределителна мрежа, 

Общински съвет намира решението за целесъобразно.  

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – 3 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 
 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

mailto:obstina@hisar.bg


 

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  82 

 

Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02. 2016 год. 

 

 

Относно: точка „Петнадесета” - Докладна записка относно отмяна на 

Решение № 58, взето с Протокол № 7 от 19.01.2016г. на Общински съвет – 

Хисаря, на основание чл. 45, ал. 7 вр. с ал. 9 от ЗМСМА - докладва Г. Султанов 

– председател на ОбС. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет гр. 

Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

Отменя свое Решение № 58, взето с Протокол № 7 от 19.01.2016 г. 

МОТИВИ: Общински съвет-Хисаря, намира решението за 

целесъобразно, с оглед спазване на нормативната уредба. 

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  83 

 

Взето с Протокол № 9 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02. 2016 год. 

 

Относно: точка „Докладна записка относно Издаване на разрешително за 

водовземане от  повърхностен воден обект - докладва инж. П. Дойкова – кмет 

на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 44, ал. 1, чл. 46, 

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

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Да бъде издадено Разрешително за водовземане от повръхностен 

воден обект (имот № 000105) язовир „Момина баня”, землище гр. Хисаря, 

чрез изградени съоръжения за промишлено водоснабдяване на съществуващ 

бетонов възел в землището на гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, имот № 146008 , на 

фирма „ЕКОМИКС” ООД, с. Житница, ул. ,, 11-та’’ № 1, общ. Калояново, обл. 

Пловдив. 

 

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” – 15 

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:             /Тони Илиева/ 

 

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 

 

           №   84 

 

Взето с Протокол № 10 срещу подпис Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област на  29.02. 2016 год. 

 

 

Относно: точка „Първа” – Докладна записка относно определяне на 

общинските пасища и мери в землищата на община Хисаря за индивидуално 

ползване за стопанската 2016/2017 година, правила за ползването им, 

утвърждаване на годишния план паша - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря.  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37о  във връзка с 

37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 37, 

ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-

Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 

администрация, срещу подпис, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема Годишен план за паша на община Хисаря за стопанската 

2016/2017 г.  

2. Определя пасища и мери  за индивидуално ползване и  предоставянето им 

под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 

система на БАБХ, съгласно Приложение № 1. 

mailto:obstina@hisar.bg


3. Определя наемна цена, съгласно доклад на комисия, назначена със 

Заповед № РД 11-030/05.01.2016 г. на Директора на Областна дирекция 

„Земеделие”- гр. Пловдив, както следва: За пасища и мери:  

3.1. гр. Хисаря – 8.00 лв. 

3.2. с. Михилци – 8.00 лв. 

3.3. с. Черничево – 8.00 лв. 

3.4. с. Старо Железаре – 8.00 лв. 

3.5. с. Ново Железаре - 8.00 лв. 

3.6. с. Паничери – 8.00 лв. 

3.7. с. Мътеница – 7.00 лв. 

3.8. с. Старосел – 13.00 лв. 

3.9. с. Красново – 8. 00 лв. 

3.10. с. Кръстевич – 17.00 лв. 

3.11. с. Беловица – 9.00 лв. 

3.12. с. Мало Крушево – 16.00 лв. 

За ливади: – 17.00 лв. 

4. Приема „Правила за ползване на общински пасища и мери на територията 

на Община Хисаря” - Приложение № 2. 

 

МОТИВИ: Във връзка със задоволяване нуждите на желаещите за 

индивидуално ползване под наем на пасища и мери собственици или 

ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за 

стопанската 2016/2017 год., Общински съвет намира решението за 

целесъобразно.  

 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 9 

Подписали – 12     - “против” – няма 

Гласували – 12     - “въздържали се” – 3 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 

 

 

 


