
 

     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 

 

           №  85 

 

Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.03. 2016 год. 

 

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

микроязовирите общинска собственост по отношение на тяхната безопасност 

при обилни валежи - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

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

Хисаря 

       Р  Е  Ш  И  : 

1. Приема информацията за състоянието на микроязовирите общинска 

собственост по отношение на тяхната безопасност при обилни валежи за 

сведение. 

2. Да се извърши почистване на нестопанисваните язовири. 

3. Язовирите, които до момента не се стопанисват да се предоставят на 

наематели, като им се приспада част от наема срещу представена фактура за 

отремонтирано съоръжение. 

МОТИВИ: С приемането на информацията за състоянието на 

микроязовирите общинска собственост се извършва проверка относно 

тяхното състояние и предотвратяването на бедствия и аварии при 

експлоатацията им. 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – 2 

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 

 

           №  86 

 

Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.03. 2016 год. 

 

 

 

Относно: точка „Трета” - Докладна записка относно Годишен доклад за 

наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие  на община 

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

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, 

т. 4  и чл. 24, т. 4 от Закона за регионално развитие, Общински съвет гр. 

Хисаря 

       Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 

Общинския план за развитие  на община Хисаря за 2015 г. 

 

2. Да се проведе публично обсъждане на идеен проект: “Обща обемно-

градоустройствена архитектурна концепция на Археологически резерват 

„Хисаря” (Етап І) и на инвестиционни проекти във фази идеен проект на седем 

обекта от централната част на Археологически резерват „Хисаря” (Етап ІІ), 

Община Хисаря”. 
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МОТИВИ: С оглед изпълнението на разпоредбите на Закона за 

регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане за наблюдението 

на изпълнението на Общинския план за развитие, Общински съвет Хисаря 

намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 14 

Присъствали – 17     - “против” – 1 

Гласували – 17     - “въздържали се” – 2 

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 

 

           №  87 

 

Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.03. 2016 год. 

 

 

 

Относно: точка „Четвърта” - Докладна записка относно тригодишна 

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

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

на община Хисаря. 

 

 

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

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

условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за 

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

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

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

бюджетната процедура за 2017 г. и писмо БЮ-1 от 10 февруари 2016 г. на 

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

Хисаря 

            Р  Е  Ш  И  : 

 

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

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на 

община Хисаря съгласно Приложение № 8 към БЮ-1 от 10 Февруари 2016 г. на 

Министерство на финансите. 

2. Одобрява Прогноза за намеренията за поемане на задължения чрез 

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

Община Хисаря съгласно Приложение № 6а към БЮ-1 от 10 Февруари 2016 г.  

на Министерство на финансите. 

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

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

mailto:obstina@hisar.bg


периода 2017-2019г. на община Хисаря съгласно Приложение № 6б към БЮ-1 

от 10 Февруари 2016 г.  на Министерство на финансите. 

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

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

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

община Хисаря съгласно Приложение № 6в към БЮ-1 от 10 Февруари 2016 г.  

на Министерство на финансите. 

 

МОТИВИ: Във връзка с основните принципни насоки на МФ по 

приемане на бюджетната  процедура за 2016 година и приетото от Министерски 

съвет Решение № 56 от 28.01.2016 година, Общинският 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, 

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 

 

           №  88 

 

Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.03. 2016 год. 

 

 

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

за определяне на реда за ползване, стопанисване и управление на открит 

спортен комплекс – Лекоатлетически стадион „Крепост” и игрище за баскетбол 

и волейбол гр. Хисаря и спортна площадка с. Старосел и Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услугите на територията на община Хисаря, приета с Решение 

№ 574/20.01.2011г. изменена и допълнена с Решение № 18/13.12.2011 г., 

Решение № 59/21.02.2012 г., Решение № 176/11.09.2012г., Решение №  

241/18.12.2012 г. , Решение № 462/21.01.2014 г. Решение №565/22.07.2014 г., 

Решение № 625/ 16.12.2014 г., Решения № 718 и № 719 от 19.05.2015 г., 

Решение № 23/ 22.12.2015 г. - докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община 

Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, т. 8 и ал. 2  ЗМСМА във връзка с чл. 11, 

ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от АПК и представените в 

проекта мотиви, с поименно гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема  Правилник за определяне на реда за ползване, стопанисване и 

управление на открит спортен комплекс – Лекоатлетически стадион „Крепост” 

и игрище за баскетбол и волейбол гр. Хисаря, и спортна площадка с.Старосел, 

съгласно Приложение № 1. 

2. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на 

територията на община Хисаря, приета с Решение № 574/20.01.2011 г. изменена 

mailto:obstina@hisar.bg


и допълнена с Решение № 18/13.12.2011 г., Решение № 59/21.02.2012 г., 

Решение № 176/11.09.2012г., Решение №  241/18.12.2012 г.,  Решение № 

462/21.01.2014 г. Решение № 565/22.07.2014 г., Решение № 625/16.12.2014 г., 

Решения № 718 и № 719 от 19.05.2015 г., Решение № 23/22.12.2015  г.,  

съгласно Приложение № 2 с направеното предложение за промяна в т. 6.5.1.3. 

Писта за бягане за месец става 10 лв./човек/месец. 

 

 МОТИВИ: Приемането на Правилник има за цел определяне реда за 

ползване, стопанисване и управление на открит спортен комплекс, поради 

което Общински съвет-Хисаря намира приетото решение за целесъобразно. С 

цел определяне цените за услугите, които ще предоставя Община Хисаря, чрез 

открития спортен комплекс в гр. Хисаря и спортната площадка в с. Старосел за 

2016 година се налага актуализация на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Хисаря, 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, 

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 

 

           №  89 

 

Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.03. 2016 год. 

 

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

представител на община Хисаря за участие в 3-то Общо събрание на 

Асоциацията на общинските гори - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община 

Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2  ЗМСМА, с поименно гласуване,  

Общински съвет гр. Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Определя за пълномощен представител в Асоциацията на Общинските 

гори г-жа Тони Вълкова Илиева – Зам. кмет на Община Хисаря. 

МОТИВИ: Община Хисаря е член на Асоциацията на общинските гори, 

която подпомага изпълнение на общите цели и задачи за осигуряване 

на компетентно управление и стопанисване на общинските гори, за 

подобряване на тяхното състояние, поради което Общински съвет-

Хисаря 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, 

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 

 

           № 90  

 

Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.03. 2016 год. 

 

Относно: точка „Седма” - Докладна записка относно връщане за ново 

обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение № 75, взето с 

протокол № 9 от 16.02.2016г. в частта на точка 3 - докладва инж. П. Дойкова – 

кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и  чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА,  във връзка с 

писмо изх. № АК-01-38 #3/ 02.03.2016 г. на Областен управител на област 

Пловдив и дадените в него указания, с поименно гласуване,  Общински съвет 

гр. Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Отменя точки 2 и 3 от свое Решение № 75, взето с Протокол № 9 от 

16.02.2016 година. 

 

МОТИВИ: За привеждане на решението съгласно законовите изисквания 

и съобразявайки се със становището на Областния управител, Общински съвет-

Хисаря 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, 

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 

 

           №  91 

 

Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.03. 2016 год. 

 

Относно: точка „Осма” - Докладна записка относно писмо входящ № 12-

00-32(1) от 29.02.2016 година на Агенция „Пътна инфраструктура” за обект 

„Път III-642, Калояново – Хисаря от км 15 + 650 до км 17 + 192 – надлез и 

пътна връзка” - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3, от 

Закона за общинската собственост, с поименно гласуване,  Общински съвет 

гр. Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 Обявява за частна общинска собственост имоти находящи се в землището 

на град Хисаря, община Хисаря, област Пловдив, както следва: 

- Имот 000 065, нтп – път IV клас, за нуждите на транспорта, площ – 

3.266 дка.,  

- Имот 001 167, нтп – път IV клас, за нуждите на транспорта, площ – 

9.262 дка.  

МОТИВИ: За осъществяване предвиденото изграждане на обект „Път 

III-642, Калояново – Хисаря от км 15 + 650 до км 17 + 192 – надлез и пътна 

връзка”, който е финансово обезпечен, Общински съвет-Хисаря 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, 

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 

 

           №   92 

 

Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.03. 2016 год. 

 

 

 

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

Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2016 година, приемане и утвърждаване начални 

тръжни цени за продажба на 5 броя урегулирани поземлени имоти в кв.22 по 

КРП на с. Кръстевич - 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, 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. 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.2.1.Имоти в регулация, включва: 
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№  Описание на имота Местонахождение Площ/кв.м. 

1 УПИ IV – общ. кв. 22 по 

КРП на с. Кръстевич 

с. Кръстевич 750 

2 УПИ V – общ. кв. 22 по 

КРП на с. Кръстевич 

с. Кръстевич 710 

3 УПИ VI – общ. кв. 22 по 

КРП на с. Кръстевич 

с. Кръстевич 690 

4 УПИ VII – общ. кв. 22 по 

КРП на с. Кръстевич 

с. Кръстевич 730 

5 УПИ I – за стоп.двор на 

селкооп, кв. 22 по КРП на 

с. Кръстевич 

с. Кръстевич 3470 

 

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

2.1. УПИ IV – общ. кв. 22 по КРП на с. Кръстевич, с площ от 750 кв.м.,  

частна общинска собственост съгласно АОС № 21/28.09.2000 година. 

2.2. УПИ V – общ. кв. 22 по КРП на с. Кръстевич, с площ от 710 кв.м., 

частна общинска собственост съгласно АОС № 20/28.09.2000 година . 

2.3. УПИ VI – общ. кв. 22 по КРП на с. Кръстевич, с площ от 690 кв.м.,  

частна общинска собственост съгласно АОС № 19/28.09.2000 година. 

 2.4. УПИ VII – общ. кв. 22 по КРП на с. Кръстевич, с площ от 730 кв.м.,  

частна общинска собственост съгласно АОС № 19/28.09.2000 година. 

2.5. УПИ I – за стоп.двор на селкооп, кв. 22 по КРП на с. Кръстевич, с 

площ от 3470 кв.м. частна общинска собственост съгласно АОС № 

749/14.05.2015 година 

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

справедливите пазарни стойности определена от  “ПЛОВДИВИНВЕСТ-21” АД 

гр. Пловдив, с включен ДДС, както следва: 

№ Описание на имота  Площ 

кв.м. 

СПС 

без ДДС 

Крайна цена 

с ДДС 

1 УПИ IV – общ. кв. 22 по 

КРП на село Кръстевич 

750 2 475.00 2 970.00 лева 

2 УПИ V – общ. кв. 22 по 

КРП на село Кръстевич 

710 2 343.00 2 811.60 лева 

3 УПИ VI – общ. кв. 22 по 

КРП на село Кръстевич 

690 2 277.00 2 732.40 лева 

4 УПИ VII – общ. кв. 22по 

КРП на село Кръстевич 

730 2 409.00 2 890.80 лева 

5 УПИ I – за стоп.двор по 

КРП на село Кръстевич 

3470 11 451.00 13 741.20 лева 

 

 



4. Възлага на Кмета на община Хисаря да организира и проведе 

публичните  явни търгове, както  и сключи договорите за продажба. 

 5. Да се проведат необходимите процедури по ЗУТ за преотреждането на 

УПИ І-зеленина, кв. 7 по КРП на с. Кръстевич в УПИ І-зеленина и спорт.  

 

 МОТИВИ: Има интерес за закупуването им от страна на купувач и с цел 

осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване финансирането 

на голяма част от общинските дейности, което налага и актуализация на 

Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане на с 

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

гр. Хисаря счита решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 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, 

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 

 

           №  93  

 

Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.03. 2016 год. 

 

 

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

утвърждаване начални тръжни цени за продажба на: УПИ I-фурна, кв. 24 по 

КРП на с. Кръстевич; УПИ Х-дър. кв.8 по КРП на с. Беловица; УПИ ХIII-

2731,общ.обсл. кв. 40 по КРП на гр. Хисаря, квартал Веригово; ПИ № 5102, 

кв.91а по КРП на гр. Хисаря - 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. 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: 

1.1. УПИ I – фурна, кв. 24 по КРП на с. Кръстевич, с площ от 2400 кв.м., и 

застроена в него сграда / бивша фурна/ с РЗП 150 кв.м., частна общинска 

собственост съгласно АОС № 62/05.05.2004 година. 

1.2. УПИ Х-дър. кв.8 по КРП на с. Беловица с площ от 1260.00 

кв.м.,частна общинска собственост съгласно АОС № 762/23.11.2015 година . 

1.3. УПИ ХIII-2731, обществено обслужване, кв. 40 по КРП на гр. Хисаря, 

квартал Веригово,, с площ от 633.00кв.м.,  частна общинска собственост 

съгласно АОС № 761/18.11.2015 година. 

 1.4. ПИ № 5102, кв.91а по КРП на гр. Хисаря, с площ от 460 кв.м., за 

който е съставен акт за частна общинска собственост № 763/16.12.2015 година. 

mailto:obstina@hisar.bg


2. Приема и утвърждава начални тръжни цени за имотите по точка 1, 

справедливите пазарни стойности определена от  “ПЛОВДИВИНВЕСТ-21” АД 

гр. Пловдив, с включен ДДС за урегулираните поземлени имоти, както следва: 

2.1. УПИ I – фурна, кв. 24 по КРП на с. Кръстевич, с площ от 2400 

кв.м., и застроена в него сграда / бивша фурна/ с РЗП 150 кв.м. -  17 640.00 

/седемнадесет хиляди шестстотин и четиридесет/ лева.  

2.2. УПИ Х-дър. кв. 8 по КРП на с. Беловица с площ от 1260.00 кв.м. -  

6 048.00 /шест хиляди четиридесет и осем / лева. 

 2.3. УПИ ХIII-2731, обществено обслужване, кв. 40 по КРП на гр. 

Хисаря, квартал Веригово, с площ от 633.00 кв.м.  - 63 648.00  / шестдесет и 

три хиляди шестстотин четиридесет и осем/ лева. 

 2.4. ПИ № 5102, кв.91а по КРП на гр. Хисаря, с площ от 460 кв.м. - 

18 400.00 /осемнадесет хиляди и четиристотин/ лева. 

3. Кметът на община Хисаря да организира, проведе публичните  явни 

търгове  и сключи договорите за продажба. 

 

МОТИВИ: Има интерес за закупуването им от страна на купувач и с цел 

осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване финансирането 

на голяма част от общинските дейности, което налага и актуализация на 

Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане на с 

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

гр. Хисаря счита решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 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, 

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 

 

           №   94 

 

Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.03. 2016 год. 

 

 

Относно: точка „Единадесетеа” - Докладна записка относно 

провеждането на международен фестивал на изкуствата „Виа Траяна” гр. 

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

 

 

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

Хисаря 

       Р  Е  Ш  И  : 

 

За провеждането на Международен фестивал на изкуствата „Виа Траяна” 

гр. Хисаря от 08.04.2016 г. до 10.04.2016 г., приема схемата за разположение на 

„Улица на занаятите” на бул. „Иван Вазов” от Колонадата по посока Камилите. 

 

МОТИВИ: Общински съвет-Хисаря приема решението за целесъобразно, 

с цел рекламиране на курорта. 

 

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, 

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 

 

           №  95 

 

Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.03. 2016 год. 

 

 

 

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

№ 94-00-Т-18/10.02.2016 г. от Тодор Иванов Иванов за допускане 

изработването на комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ за ПИ № 120053, 

землище с. Красново, местност „Тороманов кладенец” за изграждане на 

„Селскостопанска сграда за съхранение на растителна продукция и 

селскостопански машини” - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община 

Хисаря. 

  

 

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

124б, ал. 1 и чл. 150 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 чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ по Заявление вх. № 94-00-Т-

18/10.02.2016 г. от Тодор Иванов Иванов за допускане изработването на 

комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ за ПИ № 120053, землище с. Красново, 

местност „Тороманов кладенец”. 

 2. Разрешава  на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 150 от 

ЗУТ:  

- Изработването на комплексен проект за ПИ № 120053, землище с. Красново, 

местност „Тороманов кладенец” за изграждане на „Селскостопанска сграда за 

съхранение на растителна продукция и селскостопански машини”; 
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- Изработването на ПУП-ПЗ за ПИ № 120053, землище с. Красново, местност 

„Тороманов кладенец”; 

- ТИП за „Селскостопанска сграда за съхранение на растителна продукция и 

селскостопански машини” за ПИ № 120053, землище с. Красново, местност 

„Тороманов кладенец”. 

 3. След решението на Общински съвет Кметът на Община Хисаря да 

издаде заповед за КПИИ по чл. 150 от ЗУТ. 

 

МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения, 

Общински съвет намира решението за целесъобразно.  

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – 1 

 

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 

 

           №  96 

 

Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.03. 2016 год. 

 

 

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

еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета на 

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

 

 

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

Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

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

на Дора Димова Атанасова, с. Мало Крушево, общ. Хисаря. Тя е със сменена 

тазобедрената става. Оперирана е няколко пъти.  Има приложени документи за 

направени разходи на стойност 1840 лв. за последната проведена операция. 

Живее със съпруга си, който е с влошено здравословно състояние. Доходите им 

са ниски.  

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

на Иван Петров Куковски, гр. Хисаря, ул. Младост № 2. Лицето е с 

онкологично заболяване. Претърпял е две тежки операции. За проведената 

операция през м. януари 2016г. г-н Куковски е заплатил 1089,77 лв. Има 

приложени документи за направени разходи.   

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

лв. на Елена Димова Димова, с. Красново, ул. „2-ра”  № 79 за извършване на 

ремонтни дейности по покрива на постройката, в която живее. Г-жа Димова  

живее сама, няма близки които да й помогнат.  Тя е с увредено здравословно 

състояние, ниски доходи и не може да покрие разходите за възникналия битов 

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

Сълка Димитрова Радева, с. Красново, общ. Хисаря, за да заплати за грижите, 

които й предоставя личният й асистент за месеците март и април. От 

01.05.2016г. г-жа Радева може да ползва услугата по Проект „Интегрирани 

услуги за независим живот”. Тя е лице с увреждания с определена І група 

инвалидност с потребност от чужда помощ. Получава социална пенсия. Живее 

сама, на инвалидна количка е и не може да полага сама грижи за себе си.   

5. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 100 (сто) лв. на 

Елеонора Александрова Колева, гр. Хисаря, ул. „Съединение” № 20, за 

покриване на разходи за лечение. 

 

МОТИВИ: Във връзка с положителното становище на комисията, 

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

разглеждане на подадените от лицата заявления за отпускане на помощи и 

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

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

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

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

съвет намира решението за целесъобразно.    

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 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, 

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 

 

           №  97 

 

Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.03. 2016 год. 

 

Относно: точка „Четиринадесета” - Докладна записка относно 

актуализация на списъка с пътуващи служители - докладва инж. П. Дойкова – 

кмет на община Хисаря. 

 

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

и чл. 41 ал. 2 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 

Р  Е  Ш  И  : 
Допълва списъка на пътуващите служители утвърден с Приложение № 14 

към Решение № 66/19.01.2016 г. на ОбС гр. Хисаря, които имат право на 

транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно, както 

следва: 

І. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

1. Калоян Цветанов - Психолог към Център за обществена подкрепа 

гр.Хисаря – от гр. Карлово до гр. Хисаря. 

МОТИВИ: За осигуряване на специализирана помощ на децата в 

неравностойно положение в ЦОП, Общински съвет-Хисаря 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, 

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 

 

           №  98 

 

Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.03. 2016 год. 

 

Относно: точка „Петнадесета” - Докладна записка относно разпределяне 

на резерва в Календара на културните събития в Община Хисаря  за 2016 г. - 

докладва Ива Вълчева – председател на ПК. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. 

Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Приема промяната в Календар на културните събития в община Хисаря 

за 2016 г. 

2. Одобрява сумата от 2000 лв. от резерва да се разпределят за 

организирането на Национален младежки конкурс за популярна песен 

«Петнадесет лалета» Хисаря. 

 

МОТИВИ: Поради възникнала необходимост от допълнителни средства 

за провеждането на Национален младежки конкурс за популярна песен 

«Петнадесет лалета» Хисаря, за което има предвидении средства в резерва на 

Културния календар за 2016 г., Общински съвет-Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – 1 

Гласували – 16     - “въздържали се” – 2 

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 

 

           №  99 

 

Взето с Протокол № 11 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.03. 2016 год. 

 

 

Относно: точка „Шестнадесета” - Докладна записка относно 

актуализация на Календара на културните събития н община Хисаря за 2016 г. - 

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

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от 

ЗМСМА, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Извършва промяна в Календара на културните мероприятия на Общината 

за 2016г., както следва: 

 
КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ В ОБЩИНА ХИСАРЯ ЗА 2016 г. 

№ 

Време и 

място на 

провеждане 

Наименование на 

събитието (анотация) Организатор 

 

Бюджет 

план 

лв. 

 

Бюджет 

план 

лв. 

било става 

4. 03.03. 

Национален празник 

на Република 

България и 138 год. 

от Освобождението на 

България от османско 

владичество - 

поднасяне на цветя и 

венци на Паметника на 

финландските воини и 

Община Хисаря, 

читалища, кметства 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 
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на Паметника на Лейди 

Странгфорд, празничен 

концерт, поднасяне на 

цветя на паметните 

плочи в населените 

места  

4а  

Участие на община 

Хисаря в издаването 

на албум с  авторски 

песни на г-н Георги 

Мишев 

 

Инициативен 

комитет и Община 

Хисаря 0 

 

 

 

 

 

 

500 

 

МОТИВИ: За пожизненото издаване авторските песни на хисарския 

творец Георги Мишев и популяризирането им, Общински съвет гр. Хисаря, 

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, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 
 

 


