
 

     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 

 

           №  220 

 

Взето с Протокол № 24 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 20.12.2016 год. 

 

Относно: точка „Първа”  - Отчет за дейността на Общински съвет 

Хисаря и на неговите комисии за периода 26.05.2016г. – 19.12.2016г.  

 

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 7, ал. 7 от 

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 
Общински съвет гр. Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

Приема отчета за дейността на Общински съвет Хисаря и неговите комисии 

за периода 26.05.2016 – 19.122016г.  

 

МОТИВИ: Отчетът има за цел да се придобие представа за управлението 

на Общински съвет Хисаря и неговите комисии, за извършените от тях 

дейности и постигнати резултати за период 26.05.2016г. до 19.12.2016г., 

поради което Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно.  

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/  

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ТУРИЗЪМ, СПОРТ,                   Гатьо Султанов 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”: /п/  

ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 
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     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

     П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  221 

 

Взето с Протокол № 24 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 20.12.2016 год. 

 

 

Относно: точка „Втора”  - Докладна записка относно План за работата 

на Общински съвет-Хисаря за първото полугодие на 2017 год. 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 42, ал. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, 

Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

 

Приема плана за работата на Общински съвет-Хисаря за първото полугодие 

на 2017 год., с направените изменения и допълнения, както следва: 

1. Насрочва се още една  редовна сесия на 17.01.2017г. на която да бъдат 

разгледани поставените въпроси, свързани с културния календар, 

спортната програма и разпореждането с имоти общинска собственост. 

2. Общински гори – състояние, стопанисване, опазване и експлоатация, 

да се разгледа в април месец 2017г. 

 

МОТИВИ:  С цел планиране и организиране дейността на Общински 

съвет-Хисаря за първото полугодие на 2017г., Общински съвет-Хисаря, 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/  

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ТУРИЗЪМ, СПОРТ,               Гатьо Султанов 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”: /п/  

ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 



 

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

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

 

     П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  222 

 

Взето с Протокол № 24 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 20.12.2016 год. 

 

Относно: точка „ Трета „  - Създаване на Наблюдателна комисия съгласно 

чл. 170 от ЗИНЗС /Закона за изпълнение на наказанията и задържане под 

стража/ към Общински съвет-Хисаря и приемане на Правилник за 

организацията и дейността на Наблюдателната комисия. 

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл.170 и 171 

от ЗИНЗС,  Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

           

1. Създава Наблюдателна комисия в състав - председател и членове, 

както следва: 

 

Председател:  
Гатьо Тодоров Султанов, Председател на Общински съвет – Хисаря; 

 

Членове:  

1. Пенка Василева Попчева, ст. инспектор „Пробация”, представител 

на Затвор-Пазарджик. 

2. Стефан Иванов Ириков, Инспектор в сектор „Пробация”, 

представител на Областна служба”Изпълнение на наказанията”. 

3.Даниела Николова – Началник отдел”Административно 

обслужване”, секретар на Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; 

4. адв. Елена Кожухарова – Юрист на Община-Хисаря.  

5. Ангелина Пашова – Директор Д”СП” – Хисаря. 

 

2. Приема  Правилник за организацията и дейността на 

Наблюдателната комисия при Общински съвет Хисаря. 
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МОТИВИ: Проектът за Правилник за организацията и дейността на 

наблюдателната комисия при Общински съвет-гр. Хисаря, е публикуван, 

ведно с докладна записка и мотиви, на сайта на Община Хисаря за публично 

обсъждане на дата 07.11.2016г., с което са спазени законоустановените 

срокове по чл. 26, ал.3 от ЗНА, като същото се взе с мнозинство повече от 

половината от общия брой общински съветници. В изпълнение на 

законовите изисквания на ЗИНЗС, при съблюдаване на нормативните 

правила, както и с оглед организиране и яснота на председателя и членовете 

на Наблюдателната комисия, които ще извършват предвидената от закона 

дейност, регламентирани с Правилник, Общински съвет-Хисаря, намира 

решението за целесъобразно. 

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/  

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ТУРИЗЪМ, СПОРТ,                Гатьо Султанов 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”: /п/  

ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 



 

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

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

 

     П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  223 

 

Взето с Протокол № 24 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 20.12.2016 год. 

 

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

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 № 18/13.12.2011г., Решение № 59/21.02.2012г., Решение № 

176/11.09.2012г., Решение №  241/18.12.2012г. , Решение № 462/21.01.2014г. 

Решение №565/22.07.2014г., Решение № 625/16.12.2014г., Решения № 718 и 

№ 719 от 19.05.2015г., Решение № 23 от 22.12.2015г., Решение № 58 от 

19.01.2016г., Решение № 88 от 22.03.2016г.  

 

 

На основание чл.21,ал.1,т.7 ал.2 от ЗМСМА , във връзка с чл.11, ал.3 

от Закона за нормативните актове и чл.79 от АПК и представените към 

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

 

Р  Е  Ш  И  : 

        

 

Поради липса на мнозинство решение не се взе.  

        

 

МОТИВИ:  Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи 

на Общината по предоставянето на услугата, ако Общинският съвет реши, 

че това се налага за защита на обществения интерес. В случаите, когато 

размерът на таксите не възстановява пълния размер на разходите по 

предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на 

таксата е за сметка на общинските приходи.  Масова е практиката размерът 

на таксата да се определя пропорционално (в промил) върху данъчната 

оценка (за жилищни, нежилищни и вилни имоти на гражданите и жилищни 

имоти на предприятията) или отчетната стойност (за нежилищни имоти на 

предприятията) на имота, като това не е най-справедливото разрешение. 
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Затова законодателят с изменение на закона предвиди, че определената от 

Общинския съвет основа, пропорционално на която се изчислява размерът 

на таксата, не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, 

тяхната балансова стойност или пазарната им цена. Влизането в сила на 

изменението е отложено за 2017 година, като дотогава ще се съобразяваме 

с текущата практика. Ето защо, Общински съвет Хисаря намира решението 

за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 4 

Присъствали – 16     - “против” – 8 

Гласували – 16     - “въздържали се” – 4 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/  

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ТУРИЗЪМ, СПОРТ,             Гатьо Султанов 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”: /п/  

ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 



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

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

 

     П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  224 

 

Взето с Протокол № 24 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 20.12.2016 год. 

 

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

Бюджет 2016 г. и Инвестиционна програма 2016 г. 

С 16 гласа „за”, с поименно гласуване,  съвета взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 224 

 

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

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

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

Община Хисаря, Общински съвет гр. Хисаря, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Приема актуализираните промени по плана на бюджета на Община 

Хисаря за 2016 г., съгласно Приложение № 1; 

2. Извършва промяна на инвестиционната програма на общината за 2016 

г., съгласно Приложение № 2; 

3. Извършва промяна на ремонтната програма на общината за 2016 г., 

съгласно Приложение № 3; 

4. Допълва и актуализира 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, съгласно Приложение № 4; 

5. Приема и извършва промени по бюджета на поделение 

Археологически музей гр. Хисаря, съгласно Приложение № 5 

 

МОТИВИ: С оглед контрола върху осигуряването и финансирането 

на публични блага и услуги, преразпределението и трансферирането на 

средства в общинския бюджет и в изпълнение на законовите разпоредби по 
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изпълнението и неговото отчитане, Общинския съвет намира решението за 

целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/  

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ТУРИЗЪМ, СПОРТ,             Гатьо Султанов 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”: /п/  

ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      
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     П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  225 

 

Взето с Протокол № 24 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 20.12.2016 год. 

 

Относно: точка „Шеста”   - Временен безлихвен заем от бюджета за 

разплащания  по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз. 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА , чл. 104, ал.1, 

т.5 във връзка с ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 5, ал.1, т. 5  от 

Закона за общинския дълг, с поименно гласуване Общински съвет гр. 

Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие Община Хисаря да поеме краткосрочен дълг, чрез 

безлихвен заем от Бюджета на община Хисаря за разплащане на 

допустими разходи по проекти, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 81 355,51  лв. (  осемдесет и една 

хиляди, триста петдесет и пет лева и 51 стотинки); 

 Валута на дълга – лева ; 

 Вид на дълга – краткосрочен;  

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – съобразно сроковете за възстановяване на 

съответното финансиране по конкретната програма; 

 Максимален лихвен процент – безлихвен. 

 Начин на обезпечение на кредита: Вземанията на Община 

Хисаря по: 

- Проект BG05FMOP001-3.002-0203-С01 „Осигуряване на топъл 

обяд в община Хисаря” ; 

- Договор № BG05M9OP001-2.002-0144-C001 „Интегрирани 

услуги за независим живот” ; 



- ПРСР, Мярка „Водено от общностите местно развитие”, под-

мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” , проект 

„Местна инициативна група – Хисаря” . 
 

 МОТИВИ:  Настоящето решение се прие на основание чл. 27, ал.4 и ал.5  

от ЗМСМА, при спазено мнозинство повече от половината от общия брой 

общински съветници. С оглед необходимостта от временен безхливен заем 

от бюджета, с цел разплащане по проекти, финансирани със средства на 

Европейския съюз, Общински съвет-Хисаря, намира решението за 

целесъобразно, при спазване на законовите изисквания на Закона за 

публичните финанси. 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 10 

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – 6 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/  

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ТУРИЗЪМ, СПОРТ,               Гатьо Султанов 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”: /п/  

ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      
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     П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  226 

 

Взето с Протокол № 24на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 20.12.2016 год. 

 

Относно: точка „Седем”  - Докладна записка относно Отчет за дейността на 

ОП,,Общинско горско стопанство-Хисаря’’ за 2016 г. 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 64 от 

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, 

взаимодействието му с комисиите и общинска администрация,  Общински 

съвет гр. Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

     

Приема отчет за дейността на ОП“Общинско горско стопанство-Хисаря“ за 

2016г. 

 

МОТИВИ: Отчетът има за цел да се придобие реална представа за 

дейността на ОП“Общинско горсто стопанство гр. Хисаря през 2016г., като 

се обсъдят възможностите за постигане на по-добри резултати през 2017г., 

поради което Общински съвет-Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

     

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – 1 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/  

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ТУРИЗЪМ, СПОРТ,            Гатьо Султанов 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”: /п/  

ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      
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     П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  227 

 

Взето с Протокол № 24 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 20.12.2016 год. 

 

Относно: точка „Осем”  - Докладна записка относно Отпускане на 

еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета 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. Общински съвет Хисаря отпуска еднократна парична помощ в размер 

на  500 (петстотин)лв. на Богомил Иванов Павлов, гр. Хисаря, ул. 

Христо Ясенов №6Б.  Г-н Павлов е с влошено здравословно състояние 

с множество хронични заболявания, за което е необходимо извършване 

на специализирано лечение в областен град и налага ежемесечни 

разходи на транспорт.   

2. Общински съвет Хисаря отпуска еднократна парична помощ в размер 

на 500 (петстотин)лв. на Атанас Кръстев Милев, гр. Хисаря, ул. 

Аугуста №16. Г-н Милев е претърпял тежка операция, за която е 

заплатил сумата 2050лв. Състоянието му изисква продължително и 

скъпоструващо лечение. Има приложени епикризи.  

3. Общински съвет Хисаря отпуска еднократна парична помощ в размер 

на 200 (двеста)лв. на Цеца Дойчова Панина, с. Старосел, общ. Хисаря 

за покриване на част от разходите по провеждане на скъпоструващо 

инструментално лечение в предвид влошеното и здравословно 

състояние.  
 

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 – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/  

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ТУРИЗЪМ, СПОРТ,            Гатьо Султанов 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”: /п/  

ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 
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     П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  228 

 

Взето с Протокол № 24на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 20.12.2016 год. 

 

Относно: точка „ Девет”  - Изплащане на допълнително 

възнаграждение на кметовете на населени места и персонала от 

бюджетните дейности извън общинска администрация. 

  

 

На основание чл.21, ал.1, т.5 и т. 6 , чл. 21,  

ал.2 от ЗМСМА,  чл.4, ал.5 от ПМС №67/2010г.и 

чл. 27 от Вътрешните правила  за заплатите в 

общинска администрация Хисаря, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Определя допълнително възнаграждение за постигнати резултати 

на кметовете на населените места, както следва: 

Богдан Иванов – кмет на с.Черничево – 80 лв.; 

Илия Тонов – кмет на с.Ст.Железаре – 83 лв.; 

Неда Топузлийска – кмет на с.Паничери – 85 лв.; 

Матея Гудев – кмет на с.Старосел – 86 лв.; 

Цвятко Истилянов – кмет на с.Красново – 85 лв.; 

Илина Костова – кмет на с.Беловица – 80 лв.; 

Румен Айвазов – кмет на с.Кръстевич – 80 лв.; 

Божана Пампурова – кмет на с.Михилци – 72 лв.; 

Петър Ненов – кмет на с.Н.Железаре – 72 лв.; 

Недялка Кирева – кмет на с.Мало Крушево – 72 лв. 

 

2. Дава съгласие да се изплатят допълнителни възнаграждения за 

постигнати резултати на работници и служители от бюджетните 

дейности на общината , в които има реализиран остатък 

(икономия) от ФРЗ в размер до реализираната икономия, но не 

повече от 10 % от индивидуалната основна месечна работна 

заплата на съответния работник или служител за делегираните от 



държавата дейности и не повече от 50 лв. на съответния работник 

или служител в местните дейности на общината. 

 

 

 МОТИВИ: С оглед постигнати резултати от кметове на населени 

места и служители в държавната администрация, се прие при съблюдаване 

на нормативната уредба, изплащане на допълнителни възнаграждения, 

което решение намираме за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/  

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ТУРИЗЪМ, СПОРТ,      Гатьо Султанов 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”: /п/  

ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 
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     П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  229 

 

Взето с Протокол № 24 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 20.12.2016 год. 

 

Относно: точка „Десет”  - Изплащане на допълнително 

възнаграждение на кмета на общината. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.5 и т. 6, чл. 21,  ал.2 от ЗМСМА, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

           

Определя допълнително възнаграждение за постигнати резултати на 

кмета на община Хисаря - инж. Пенка Димитрова Дойкова  в размер на 180 

лв. 

 

МОТИВИ: След като бяха отчетени постигнатите резултати от кмета на 

Община Хисаря за 2016г., Общински съвет-Хисаря, намира решението за 

целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/  

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ТУРИЗЪМ, СПОРТ,         Гатьо Султанов 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”: /п/  

ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      
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     П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  230 

 

Взето с Протокол № 24 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 20.12.2016 год. 

 

Относно: точка „Единадесет”  - относно  Информация  за състоянието на 

околната среда около града и населените места на територията 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 Информация за състоянието на околната среда около града и 

населените места на територията на община Хисаря. 

 

МОТИВИ: За добиване реална представа за състоянието на околната 

среда около града и населените места на територията на Община Хисаря, 

Общински съвет-Хисаря, намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/  

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ТУРИЗЪМ, СПОРТ,        Гатьо Султанов 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”: /п/  

ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      
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     П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  231 

 

Взето с Протокол № 24 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 20.12.2016 год. 

 

Относно: точка „Дванадесет”  - Заявление вх. № 26-00-

1198/14.12.2016 г. от ЕТ „Диляна Маврова”, ЕИК 201187106 за допускане на 

изработване  ПУП – ПРЗ за ПИ 310017, 310018, 310043, 310044, 310045, 

310055, 310056, 310075, 310076, 310114 с промяна на предназначението за 

Кравеферма в УПИ 310043, 310044, 310045, 310055, 310056, 31014 – 

кравекомплекс /сгради за отглеждане на животни и фуражна кухня/ и 

Мандра в УПИ 310075, 310076 – производствена дейност” по КВС на с. 

Старосел, Община Хисаря. 

 

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

ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 
 

1. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване ПУП- ПРЗ за ПИ 310017, 310018, 310043, 310044, 310045, 310055, 

310056, 310075, 310076, 310114 с промяна на предназначението за Кравеферма в 

УПИ 310043, 310044, 310045, 310055, 310056, 310114 – кравекомплекс /сгради за 

отглеждане на животни и фуражна кухня/ и Мандра в УПИ 310075, 310076 – 

производствена дейност” по КВС на с. Старосел, Община Хисаря.   

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

на ПУП- ПРЗ за ПИ 310017, 310018, 310043, 310044, 310045, 310055, 310056, 

310075, 310076, 310114 с промяна на предназначението за Кравеферма в 

УПИ 310043, 310044, 310045, 310055, 310056, 310114 – кравекомплекс 

/сгради за отглеждане на животни и фуражна кухня/ и Мандра в УПИ 

310075, 310076 – производствена дейност” по КВС на с. Старосел, Община 

Хисаря.   

 

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 – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/  

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ТУРИЗЪМ, СПОРТ,          Гатьо Султанов 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”: /п/  

ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 
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     П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  232 

 

Взето с Протокол № 24 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 20.12.2016 год. 

 

Относно: точка „Тринадесета”  - Провеждане на процедура по промяна 

начина на трайно ползване  на имоти с №№ 000204, 000399, 004001 с нтп – 

пасища, мери в землището на град Хисаря и на имот № 501010, с нтп – 

пасище, мера в землището на с. Старосел   

 

 

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

ЗОС и чл. 78а от ППЗСПЗЗ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. 

Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 
     

1. Възлага на Кмета на община Хисаря да  подаде заявление до 

Министъра на земеделието и храните  за издаване на заповед за изключване 

на  имот № 000204, землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, община Хисаря, 

площ 2.960 дка., нтп – пасище, мера, Х категория, местност « З-ще 

гр.Хисаря», публична общинска собственост от слой "Постоянно затревени 

площи", като на негово място бъде включен имот № 000350 землище гр. 

Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, община Хисаря, площ 7.380 дка., нтп – пасище, 

мера, Х категория, местност « Келяв рът-03» 

2. Общински съвет Хисаря, в съответствие с разпоредбите на чл. 

78а от ППЗСПЗЗ  упълномощава Кмета на община Хисаря да подаде 

заявление до Общинската служба по земеделие гр. Хисаря за промяна 

на начина на трайно ползване на имоти: 

- имот № 000204, землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, община 

Хисаря, площ 2.960 дка., нтп – пасище, мера, Х категория, местност « З-ще 

гр.Хисаря», публична общинска собственост; 

 - имот № 000399, землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, община 

Хисаря, площ 1.716 дка., нтп – пасище, мера, Х категория, местност «Чача-

04», публична общинска собственост; 

- имот № 004001, землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, община 

Хисаря, площ 5.754 дка., нтп – пасище, мера, Х категория, местност «З-ще 

гр. Хисаря», публична общинска собственост; 



- имот № 501010, землище с.Старосел, ЕКАТТЕ 69016, община 

Хисаря, площ 1.000 дка., нтп – пасище, мера, VIII категория, местност « 

Св.Атанас», публична общинска собственост; 

 

МОТИВИ: Посочените имоти са с малки площи и не представляват интерес 

за наемане от страна на животновъди, като на терен същите не 

представляват пасища и мери, а са изоставена орна земя. С оглед проявен 

интерес за наемане, за осъществяване на други земеделски нужди, поради 

което се налага провеждане на процедура по промяна на начина им на 

трайно ползване. Промяната ще доведе до постъпления в бюджета, поради 

което Общински съвет Хисаря намира решението за  целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/  

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ТУРИЗЪМ, СПОРТ,                   Гатьо Султанов 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”: /п/  

ПЕТЯ ДОБРЕВА-ШЕЙРЕТОВА 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

      

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  233 

 

Взето с Протокол № 25 срещу подпис Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област на 09.01.2017 год. 

 

 

 

Относно: точка „Първа”  - Докладна записка 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, срещу подпис,  

Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

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

на Пламен Николов Петков, гр. Хисаря, ул. «8 март № 6» за покриване на 

част от разходите по погребението на майка му.  Тя е починала в Англия. 

Необходима е сумата от 2000 паунда, за да бъде транспортирано тялото й за 

погребение в България. 

 

 

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 подаденото заявления за отпускане на помощ и предвид 

това, че същият отговаря 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 

mailto:obstina@hisar.bg


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

Общинския съвет - Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

Подписали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-                /Гатьо Султанов/            

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ 

       /Валя  Тинтикова/ 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

          /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  234 

 

Взето с Протокол № 26 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 17.01.2017 год. 

 

Относно: точка „Първа” - Отчет относно изпълнение на Културен 

календар на Община Хисаря за 2016 г. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря, която направи бърз преглед на отчета на Културен календар 

на Община Хисаря за 2016 г. 
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 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет 

гр. Хисаря  

     Р  Е  Ш  И  : 
 

Приема отчета за изпълнението на Календар на културните събития 

на Община Хисаря за 2016 г. 

 

МОТИВИ: С приемането на отчета за изпълнението на Културната 

програма на община Хисаря за 2016 година се извърши проверка по 

изпълнението на приетата с Решение № 53, взето с Протокол № 7 на 

19.01.2016 година Културна програма за 2016 година и разходваните от 

община Хисаря средства за отделните мероприятия, включени в нея с цел 

прозрачно и ефективно управление на публичните финанси в областта на 

културата, 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 

 

           №  235 

 

Взето с Протокол № 26 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 17.01.2017 год. 

 

 

 

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

Календар на културните събития в община Хисаря за 2017 г. - докладва инж. 

П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА и направените 

предложения от постоянната комисия по образование, култура, 

вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и 

социална политика, Общински съвет гр. Хисаря  

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема Календар на културните събития в община Хисаря за 2017 

г. С направените допълнения, както следва: 

- Позиция № 3 – от 700 да стане 850 лв., от които за с. Михилци за 

организиране деня на лозаря да станат 500 лв. 
- В Позиция № 16  да се включи и – Пролетен и коледен концерт на 

„Петнадесет лалета” – без сума. 

- Позиция № 5 – Сирни заговезни, Джумаловден – кв. Момина баня 

да стане 1000 лв. – за набавяне  на части от кукерски костюми. 

- Позиция № 49 – Театър без диплома – подготовка и премиера от 

1200 лв. да стане 2000 лв. 
2. Приема и завишава сумата от 61 000 лв. на 62 950 лв. за 

финансовото обезпечаване на Календар на културните събития в община 

Хисаря за 2017 г. 

 

 МОТИВИ: С приемането на проекта на Културния календар на 

община Хисаря за 2017 година се изготвя календар на културните прояви и 

съпътстващите ги дейности на територията на община Хисаря и средствата, 

които общината ще разходва за тях през 2017 година с цел прозрачно и 

ефективно управление на публичните финанси в областта на културата, 

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 

 

           №  236 

 

Взето с Протокол № 26 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 17.01.2017 год. 

 

Относно: точка „Трета” - Отчет относно отчет на изпълнение на 

Спортен календар на община Хисаря за 2016 г. - докладва инж. П. Дойкова 

– кмет на община Хисаря. 
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 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет 

гр. Хисаря  

     Р  Е  Ш  И  : 
 

Приема отчет на изпълнение на Спортен календар на община Хисаря 

за 2016 г.  

 

МОТИВИ: С приемането на отчета за изпълнението на Спортната 

програма на община Хисаря за 2016 година се извърши проверка по 

изпълнението на приетата с Решение № 51, взето с Протокол № 7 на 

19.01.2016 година Спортна програма за 2016 година и разходваните за 

отделните мероприятия средства от страна на Община Хисаря  с цел 

прозрачно и ефективно управление на публичните финанси в сферата на 

физическото възпитание и спорта, 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 

 

           №  237 

 

Взето с Протокол № 26 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 17.01.2017 год. 

 

 

mailto:obstina@hisar.bg


 

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

Спортен календар на община Хисаря за 2017 г. - докладва инж. П. Дойкова 

– кмет на община Хисаря. 

 

 

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

предложение от постоянната комисия по образование, култура, 

вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и 

социална политика, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Приема Спортен календар на община Хисаря за 2017 година с 

направеното допълнение в позиция № 2 - Спортна зала „България” – 

оборудване от 1000 лв. да стане 2000 лв. 
2. Приема и завишава сумата от 22 975 лв. на 23 975 лв. за финансиране 

на Спортен календар. 

 

МОТИВИ: С приемането на проекта Спортен календар на община 

Хисаря за 2017 година се изготвя календар на спортните прояви и 

съпътстващите ги дейности на територията на община Хисаря, средствата 

необходими за тяхното провеждане и издръжката на клубовете, които 

общината ще подпомага финансово през 2017 година с цел прозрачно и 

ефективно управление на публичните финанси в сферата на физическото 

възпитание и спорта. 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 

 

           №  238 

 

Взето с Протокол № 26 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 17.01.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Пета” - Докладна относно приемане на Годишна 

програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинска 
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собственост за 2017 год. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община 

Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 

от Закона за общинската собственост и направеното предложение за 

корекция от Кмета на общината, с поименно гласуване, Общински съвет 

гр. Хисаря,  

 

     Р  Е  Ш  И  :  

 

Приема предложената Годишна програма  на Община Хисаря за 

управление и разпореждане с общинската собственост за 2017 година със 

следната корекция: 

- изважда от програмата - ІІ 2.3. Продажба на ДМА-машини и 

съоръжения: 

1. Котел отоплителен нафтов тип ОН 250 /без горелка и ел.табло/ в 

бивше училище село Старосел. 

 

 

МОТИВИ: С годишната програма Община Хисаря се стреми,  както 

да  

покрие всички нормативни изисквания по управление на общинската 

собственост, така и да увеличи в значителна степен ефективността и 

прозрачността на управлението на своята собственост. Програмата има за 

цел и да прогнозира очакваните приходи и необходимите разходи, свързани 

с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска 

собственост, 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. 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 

 

           №  239 

 

mailto:obstina@hisar.bg


Взето с Протокол № 26 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 17.01.2017 год. 

 

 

 

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

наем на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за стопанската 

2016/2017 г.  - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.24 а, ал.7 

от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с 

поименно гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря 

  

     Р  Е  Ш  И  :  

 

1. Определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, съгласно 

Приложение № 1, които  да се отдадат под наем за стопанската 2016/2017 г. 

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 

имотите по Приложение № 1, при цена - средно годишно рентно плащане в 

левове на декар за 2016/2017 г. по землища в община Хисаря, съгласно 

Доклад на комисия, назначена със заповед № РД-11-030/05.01.2016 г. на 

Директора на Областна дирекция “Земеделие”  - Пловдив. 

 

 

 МОТИВИ: Във връзка със задоволяване нуждите на населението, при 

определена наемна цена в размер на средното годишно рентно плащане в 

левове на декар за стопанската 2016/2017 г.,  съгласно Доклад на комисия, 

назначена със заповед № РД-11-030/05.01.2016 г. на Директора на Областна 

дирекция “Земеделие”  - Пловдив, Общински съвет-Хисаря счита 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 

 

           №  240 

 

Взето с Протокол № 27 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 26.01.2017 год. 

mailto:obstina@hisar.bg


 

 

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно приемане 

бюджета на община Хисаря за 2017 год. - докладва инж. П. Дойкова – кмет 

на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, 5, 6, 10 и ал. 2 във връзка с чл. 52, 

ал. 1 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2, ал. 3, ал. 4  и чл. 39 от Закона за 

публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 год. 

, ПМС № 374/22.12.2016 г.  за изпълнение на ЗДБРБ за 2017  година и 

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  :  

 

1. Приема бюджета на Община Хисаря в размер на  9 400 700 лв. за 

2017 година с направените корекции: 

- Дейност 122 „Общинска администрация” – местна отговорност , § 

19-01 „Платени държавни данъци,такси, наказателни лихви и 

административни санкции” да се намали с 2 950 лв. и от 30 000 става 27 050 

лв. 

- Дейност 759 „Други дейности по културата” – местна отговорност, § 

10-98 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 

подпараграфи” да се увеличи с 1 950 лв. и от 61 000 лв. става 62 950 лв. 

- Дейност 713 „Спорт за всички” – дофинансиране, § 10-98 „Други 

разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи” да се 

увеличи с 1 000 лв. и от 22 975 става 23 975 лв. 

както следва: 

1.1. По приходите в размер на 9 400 700  лв., съгласно Приложение №  

1, в т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на  4 505 

098  в т.ч.: 

1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 

3 786 323   лв. 

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на 

делегирани държавни дейности в размер на 0 лв. 

1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 

0  лв. 



1.1.1.4. Финансиране - събрани средства и извършени плащания от/за 

сметки за средства от Европейския съюз (+/-) „минус” – 26 446  лв., съгласно 

Приложение № 7 

1.1.1.5. Преходен остатък от 2016 година в размер на 660 691 лв., 

съгласно Приложения № 5 

1.1.1.6. Временен безлихвен заем в размер на 84 530 лв. (в училищата – 

16 937  лв. и общинска администрация – 67 593 лв.)  

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 4 895 602 , в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 045 200 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 3 415 070  лв.в т.ч.  

        1.1.2.2.1 Собствени приходи на звената на делегиран бюджет 

(Археологически музей) в размер на 55 000 лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 911 300  лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 549 300  лв. 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в 

размер на 39 900 лв. 

  1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности 

в размер на 322 100  лв., в т.ч.: 

1.1.2.4. Предоставени трансфери в размер на „минус” – 204 850  лв.  

1.1.2.5. Трансфери между бюджетни и сметките за средства от ЕС в 

размер на …..0….  лв. (§ 62-01 Получени трансфери в размер на   0 лв и § 

62-02 Предоставени трансфери в размер на – .0. лв.) 

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на  ……0…….  лв. 

1.1.2.7. Получени дългосрочни заеми в размер на ……0…… лв. 

1.1.2.8. Финансиране (погашения по заеми от фонд „ФЛАГ) „минус” – 

610 140   лв., съгласно Приложение № 8 (§ 83 – 82 Погашения по 

дългосрочни заеми в размер на „минус” – 610 140  лв.) 

1.1.2.9. Преходен остатък от 2016 година в размер на 339 022 лв., 

съгласно Приложение № 6 

1.2. По разходите в размер на 9 400 700 лв., разпределени по функции, 

дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2,3,4 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 4 505 098  лв., в 

т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 0 лв., 

съгласно Приложение № 2  

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените 

приходи и от изравнителната субсидия на делегираните от държавата 

дейности в размер от 643 459   лв. става 644 459 лв. съгласно Приложения 

№ 4 

1.2.3. За местни дейности в размер от 4 252 143 лв. става 4 251 143 лв., в 

т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 0  лв., 

съгласно Приложение № 3 

2. Приема програма за капиталовите разходи  за 2017  г. (поименен 

списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране), съгласно 



Приложение № 9 с направеното допълнение: Коригира в т. 13 от 200000 на 

1200000 лв. общата стойност; включва като нови обекти -  т. 28 –  Пешеходен 

мост свързващ  ул. „Гладстон”  с ул. „9-те деца на Еани” - южно от читалище 

„Ив. Вазов” гр. Хисаря на обща стойност 1550000 лв. лв. и т. 29 – 

Посетителски център и електропровод до Тракийски култов комплекс с. 

Старосел обща стойност 350000 лв. 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови 

разходи в размер на 322 100 лв., съгласно колона „Предоставени средства 

от Държавния бюджет” на Приложение №  9, колона 8.  

2.2 Приема разчет на разходите за ремонтна програма на Общината, 

съгласно Приложение № 9 от ред 44 до ред 66; 

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от 

постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно 

Приложение № 10 

    3. Утвърждава разходите за заплати през 2017 г., без звената, които 

прилагат системата на делегирани бюджети и определя: 

    3.1  Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност 

„Общинска администрация”, „Общинска администрация” – 

дофинансиране, съгласно Приложение № 11, колона № 2 

    3.2  Разпределението на плановите разходи за заплати за 2017 г., 

съгласно Приложение № 11, колона № 3 

 4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

 4.1. Членски внос – 11 330  лв.  

 4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в размер на 9 

000 лв.; 

 4.3 . Субсидии за читалища в размер на 197 100  лв. 

    4.4 Прояви от общоградски, национален и международен характер по 

утвърдени програми от Общинския съвет, както следва: 

    4.4.1 Културна програма в размер от  61 000 лв. става 62 950 лв.  

    4.4.2 Спортна програма в размер от 22 975 лв. става 23 975 лв. 

 4.5. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни 

условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1- 

4.4 

 5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1 СБКО в размер на 3 % (до 3 на сто) от средства за работна заплата 

на заетите по трудови правоотношения. 

5.2 Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 

3 000  лв. 

5.3 Разходи за представителни цели на Председателя на Общински 

съвет  в размер на 200.00  лв. 

5.4. Разходи за представителни цели на кметовете на кметства и 

кметските наместници по населени места в общ размер на 2 200 лв., 

разпределени съгласно Приложение № 12 



 6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат 

право на транспортни разноски в размер на 80 % от действително 

извършените разходи. 

6.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, 

съгласно Приложение № 13 

 7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства 

от Европейския съюз съгласно Приложения  № 14 

 8. Утвърждава плановите трансфери за съфинансиране на проекти 

по програми на Европейския съюз  съгласно Приложение № 14 

 9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните 

дейности с показатели за 2017 г. и прогнозни показатели за периода 2018 

г. и 2019 г., по приходите, помощите, даренията, бюджетните 

взаимоотношения, финансирането и разходите, съгласно Приложение №  

15 

 10. Определя  разпоредители с бюджет от по – ниска степен по 

бюджета на община Хисаря (второстепенните разпоредители), както 

следва: 

         10.1 Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити през 2017 

г.,съгласно т.1 от Приложение № 16 

         10.2 Второстепенни разпоредители на делегиран бюджет през 2017 

г., съгласно т.2 от Приложение № 16 

        10.3 Утвърждава разходите, приходите и числеността на щатния 

персонал на Общинско предприятие „Общинско горско стопанство – гр. 

Хисаря”, съгласно Приложение № 23  

 11. Приема бюджетните сметки на второстепенните 

разпоредители с делегиран бюджет, съгласно Приложения № 

17,18,19,20,21,22; 

         11.1 Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити – СУ 

„Христо Смирненски” – гр. Хисаря, ОУ „Васил Левски” – гр. Хисаря, ОУ 

„Климент Охридски” – гр. Хисаря, ОУ „Христо Ботев” – с. Паничери, ОУ 

„Христо Ботев” с. Красново, „Археологически музей” гр. Хисаря, 

прилагат системата на делегиран бюджет, която дава право на директора: 

     11.1.1 Самостоятелно да се разпорежда с утвърдените по бюджета 

средства. 

     11.1.2 Да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета 

му разходи. 

    11.1.3 Да определя индивидуалните възнаграждения на служителите и 

работниците в рамките на утвърдената численост. 

       11.2 Дава право на второстепенните разпоредители с бюджетни 

кредити, работещи по системата на делегирани бюджети, да реализират 

собствени приходи. 

     11.3 Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи 

по системата на делегирани бюджети, уведомяват ежемесечно 



първостепенния разпоредител за направените през месеца вътрешни 

компенсирани промени и получените трансфери от други бюджети.  

 12. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2017 година в 

размер на …0…….  лв. 

11.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2017 г. 

в размер на ……0…… лв.  

11.3. Максимален размер на общинския дълг към края на 2017  година 

в размер на 3 412 514  лв., съгласно Приложения № 8,8а,24,25,26,27,28,29; 

11.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2017 г. 

се определят в размер на ………0…… лева. 

 13. Определя максимален размер на новите задължения за 

разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 година по бюджета на 

общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не 

могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените 

разходи за последните четири години, като ограничението не се прилага 

за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения, 

съгласно чл.94, ал.3, т.1 от ЗПФ 

 14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, 

които могат да бъдат поети през 2016 година, като наличните към края на 

годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто 

от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири 

години, като ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, 

финансирани за сметка на помощи и дарения, съгласно чл.94, ал.3, т.2 от 

ЗПФ  

 15. Определя размера на просрочените задължения от 2016 

година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2017 година в размер 

на ……0…… лв., Приложение № 30. 

 16. Определя размера на просрочените вземания, които се 

предвижда да бъдат събрани през 2017 година в размер на 40 903 лв. 

 17. Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани 

промени: 

     17.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между 

утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с 

изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се 

нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 

просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

    17.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в 

рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия 

размер на разходите. 

 18. Възлага на Кмета:  



18.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска 

степен - второстепенни разпоредители, определени с Приложение № 16, 

т.1; 

18.2. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска 

степен  второстепенни разпоредители с бюджет определени с 

Приложение №16, т.1; 

18.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 

утвърди разпределението. 

18.4. Да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните 

отчети и обяснителните записки към тях. 

    18.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от 

Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие  с 

изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ. 

19. Упълномощава Кмета да предоставя временни безлихвени заеми 

от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за 

средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, 

финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни 

програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част 

от общинския бюджет. 

   19.1. За всеки отделен случай Кметът на общината определя или 

договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на 

финансиращата програма, но не по-късно от края на 2017 година. 

   19.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 

126 от ЗПФ. 

      19.3 При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да 

се спазват изискванията по чл.104, ал.1, т.4, от ЗПФ 

   19.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от 

предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася 

предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет. 

20. Упълномощава Кмета: 

       20.1 Да ползва временно свободните средства по бюджетна на общината 

за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и 

други плащания, при условие че не се нарушава своевременното 

финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им 

размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за 

общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението 

на средствата в края на годината. 

     20.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 

проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни 

и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални 

програми и от други източници за реализиране на годишните цели на 

общината за изпълнение на общинския план за развитие. 



     20.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други 

източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и 

проекти. 

21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на 

бюджета, съгласно Приложение № 31 

 22. На всяко тримесечие да се внася в Общинския съвет отчет за 

изпълнение на приходите на бюджета за 2017 г. и Инвестиционната 

програма. 

 

МОТИВИ: Във връзка с основните принципни насоки на МФ по 

съставянето на бюджета на община Хисаря за 2017 г., Общинският съвет 

намира решението за целесъобразно и законосъобразно, в изпълнение на 

разпоредите на ЗПФ относно съставянето, приемането, изпълнението и 

отчитането бюджета на общината. 

 
 

 

 

 

 

 

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: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  241 

 

Взето с Протокол № 27 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 26.01.2017 год. 

 

 

 

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

актуализирано разпределение на промените по бюджета и второстепенните 

разпоредители към 30.09.2016 г. и 31.12.2016 г. - докладва инж. П. Дойкова 

– кмет на община Хисаря. 

 

 

След обсъждане с поименно гласуване, справката е прикрепена към 

протокола, със 17 гласа „за”, съвета взе 

 

    Р Е Ш Е Н И Е   №  241 
 

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

125, ал. 4 от ЗПФ и чл. 42, ал. 4 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  :  

 

1. Приема актуализираните промени по плана на бюджета на Община 

Хисаря  към 30.09.2016 г. съгласно Приложение № 1, 2, 3, 4. 
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2. Приема информацията за актуализираните промени по бюджета на 

Община Хисаря към 31.12.2016 г. съгласно приложения № 5, 6, 7, 8  и 

включените към него бюджети на второстепенните разпоредители на 

делегиран бюджет към 31.12.2016 г., съгласно Приложения №  9, 10, 11, 12, 

13, 14. 

 

МОТИВИ: Във връзка с възникналите корекции във 

взаимоотношенията на Общината с Централния бюджет, получени 

трансфери, дарения, спонсорство и други приходи, уточнения план на 

бюджета към 31.12.2016 г.,  извършваните промени по бюджета от Кмета и 

второстепенните разпоредители на делегиран бюджет при спазване на 

общия му размер и при възникване на неотложни и доказани потребности, 

без да се изменя общия размерна разходите, 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: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  242 

 

Взето с Протокол № 27 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 26.01.2017 год. 

 

 

 

Относно: точка „Трета” - Отчет за работата на Общинската комисия 

по безопасност на движението през 2016 год. - докладва Тони Илиева – зам. 

кмет на община Хисаря и председател на Общинската комисия по 

безопасност на движението.   

 

 

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

гр.Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 
 

 1. Приема отчета за работата на Общинската комисия по безопасност 

на движението през 2016 год. 

  2. Кмета на Общината писмено да сигнализира Председателя на 

Областната комисия по безопасност на движението на област Пловдив, 

Областния управител на област Пловдив и Прокуратурата за отказа на 

ръководителя на Областно пътно управление гр. Пловдив да се 

поднови заличената разделителна и ограничителна линия на път 

третокласна пътна мрежа № ІІІ-642 Хисаря-Дуванлий (Калояново-

Хисаря-Михилци). Отсечката Калояново-Хисаря от същият път е в 

аварийно състояние и през последните години има няколко пътно-

транспортни произшествия със загинали. 

 Срок: 15.02.2017 г. 

mailto:obstina@hisar.bg


 3. За осигуряване безопасността на ученици, учители и 

преминаващи граждани пред СУ „Хр. Смирненски” по бул. „Ген. 

Гурко” в участъка от кръстовище  с  бул. „Хр. Ботев” до кръстовище с 

ул. „Трети март” да се обсъди от комисията движението в участъка  и 

се възложи поставянето на пътни знаци. 

Срок: 15.02.2017 г. 
 

МОТИВИ: С приемането на отчета за работата на Общинската 

комисия по безопасност на движението през 2016 г. се цели осъществяване 

на контрол и повишаване безопасността на движението на територията на 

община Хисаря съобразно разпоредбите на Закона за движението по 

пътищата и Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, 

чистотата и общинското имущество на територията на община Хисаря. 

Подобряване на условията за сигурност и безопасност на движението по 

пътищата и осигуряване на безопасността на децата в учебните заведения. 

Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 
 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – 1 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  243 

 

Взето с Протокол № 27 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 26.01.2017 год. 

 

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

Годишен план за ползване на дървесина за 2017 год. от ОП „ОГС-Хисаря” - 

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

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.  8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  :  

 

Утвърждава годишен план за ползване на дървесина и опис  на 

насажденията, в които ще се ползва дървесина през 2017 г. на ОП 

„Общинско горско стопанство-Хисаря”. 

 

МОТИВИ: В изпълнение разпоредбите на Наредбата за условията и 

реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна 

и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски 

влязла  в сила от 06.12. 2011 г., 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 
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ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  244 

 

Взето с Протокол № 27 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 26.01.2017 год. 

 

 

 

Относно: точка „Пета” - Докладна записка относно добив на дърва за 

огрев от общински горски фонд в землището на с. Кръстевич за снабдяване 

на местното население с дърва за огрев от горски територии, собственост на 

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

 

 

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

3, ал. 1, т. 2, чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 12, ал. 1 и чл. 15, ал. 3, чл. 35, чл. 67, ал. 

1, т. 4,  чл. 71, ал. 1, т. 1, т. 4, ал. 2, т. 1 б.”а” и „б”, т. 3, ал. 3, т. 3, ал. 5, т. 

3, ал. 6, т. 1, ал. 7, ал. 9  от „Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти”, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  :  

 

     1.  Дава съгласие подотдели подотдели: 114„а” – 150 м3, 114„в” – 500 

м3, 121,,д’’- 250 м3, 148,,д’’- 460 м3, 123,,е”- 120 м3, 123,,к”- 250 м3, 

намиращи се в землището на с.Кръстевич и подотдел 148,,д’’- 460 м3 

mailto:obstina@hisar.bg


намиращ се в землището на с. Красново горски територии, общинска 

собственост, да бъдат включени в Лесосечен фонд 2017 г. 

      2.  Възлага на Кмета на Община Хисаря да проведе процедури на 

основание чл. 12, ал. 1 и чл. 15, ал. 3 от „Наредба за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и 

общинска собственост,  за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти”- открити конкурси за добив на дървесина, товарене, 

транспортиране до съответния адрес на крайния потребител. Сечта да се 

извърши в подотдели  114”а” – 150м3, 114 „в” – 500м3, 121,,д’’- 250м3, 

148,,д’’- 460м3, 123,,е”- 120м3, 123,,к”- 250м3, намиращи се в землището на 

с.Кръстевич и подотдел 148,,д’’- 460м3 намиращ се в землището на 

с.Красново горски територии, общинска собственост.  

3. Възлага на Кмета на Община Хисаря да утвърди списъци за 

снабдяване с дърва за огрев на местното население като всяко лице 

включено в утвърдения списък има право да ползва до 10,00/десет/ 

пространствени метра кубически дърва за огрев. 

       4. Дава съгласие, след изпълнение на утвърдените  списъци, 

непродадените от временен склад/ добити, извозени и рампирани в 

съответния горски участък  /дърва за огрев, да се реализират на свободна 

продажба/ с товарене, транспорт и разтоварване за сметка на клиента /на 

цена 42,00 /четиридесет и два/ лева с включен ДДС за 1пр.м3 /един 

пространствен метър кубически/ дърва за огрев. 

 

МОТИВИ: Във връзка със задоволяване нуждите на местното 

население с дърва за огрев на територията на  Община Хисаря от горски 

територии, общинска собственост, 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: 

      /Петко Петров/ 



 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  245 

 

Взето с Протокол № 27 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 26.01.2017 год. 

 

 

 

Относно: точка „Шеста” - Докладна записка относно изпълнение 

ползването на дървесина от горски територии, собственост на община 

Хисаря за редови сечи за Лесофонд 2017 г., по реда и условията на чл. 5 от 

Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите - докладва инж. П. Дойкова 

– кмет на община Хисаря. 

 

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

101, ал. 1 и  чл. 112,  ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1, чл. 10,  ал. 

1, чл. 14,  ал. 1 от "Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите” и 

съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 5, ал. 1, т. 1, ал. 3; чл. 35, чл. 49, ал. 1, т. 1, 

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

изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти”, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  :  

 

        1.  Дава съгласие подотдели 102„в“ - 140 м3, 102 „б“ – 125 м3, 114 „б“- 

300 м3, 100,,и“ – 800 м3 намиращи се в землището на с. Кръстевич горски 

територии, общинска собственост, да бъдат включени в Лесосечен фонд 

2017 г. 
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         2.  Възлага на Кмета на Община Хисаря да организира процедура – 

търг за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по 

реда на „Наредбата за условията и реда за възлагане  изпълнението на 

дейности в горските територии държавна и общинска собственост и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти” в подотдели 

102„в“ – 140 м3, 102 „б“ – 125 м3, 114 „б“ – 300 м3, 100,,и“ – 800 м3 

намиращи се в землището на с. Кръстевич горски територии, общинска 

собственост                 

      3. Определям минимална начална цена на прогнозни количества 

стояща редовна дървесина на корен за 1365 м3, добита от горски територии 

собственост на община Хисаря, при провеждане на процедура за продажба 

на прогнозни количества стояща дървесина на корен по реда на „Наредбата 

за условията и реда за възлагане  изпълнението на дейности в горските 

територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина 

и недървесни горски продукти”  :                   

        - дърва и технологична широколистна  дървесина  – 35 (тридесет и 

пет) лв.(без ДДС) за плътен кубик. 

  

МОТИВИ: Във връзка  с извеждането и постигането на целите на 

предвидените огледни и възстановителни сечи и  добиване прогнозно 

количество дървесина във всеки подотдел от горски територии собственост 

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, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  246 

 

Взето с Протокол № 27 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 26.01.2017 год. 

 

 

 

Относно: точка „Седма” - Докладна записка относно добив от 

физически лица на стояща дървесина на корен по ценоразпис за лична 

употреба от общински горски фонд в землището на с. Кръстевич, 

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

Хисаря. 

 

 

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

111,  ал. 2, т. 2,  ал. 4, от Закона за горите и  чл. 49, ал. 1, чл. 71,  ал. 1, т. 

6, ал. 2, т. 1б, ал. 3, т. 3, ал. 5, т. 3,  ал. 6, т. 1, ал. 7, ал. 9  от „Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти”, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  :  
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1. Дава съгласие подотдел 113,,а”- 180 м3 намиращи се в землището 

на с. Кръстевич горски територии, общинска собственост, да бъдат 

включени в Лесосечен фонд 2017 г. 

        2. Дава съгласие да бъде добито следното количество дървесина на 

корен по утвърден ценоразпис: 

          - широколистни дърва за огрев – 180 м3 плътни.               

        3. Възлага на кметовете на населените места да изготвят списъци на 

лицата желаещи да добиват стояща дървесина на корен по ценоразпис за 

лична употреба, като посочат количеството дървсина за всяко лице.  

 

МОТИВИ: Във връзка със задоволяване нуждите на местното 

население с дървесина на корен по утвърден ценоразпис на територията на  

Община Хисаря от горски територии, общинска собственост и 

необходимостта от включването на подотдела в Лесосечен фонд 2017 г., 

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: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  247 

 

Взето с Протокол № 27 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 26.01.2017 год. 

 

 

 

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

94-00-Е-96/20.12.2016 г. от Емил Трайчов Душанов за допускане на 

изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 088005 по КВС на гр. Хисаря, община 

Хисаря за обществено обслужване - 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, 

124б, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ,  Общински съвет гр.Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание по чл. 125 от 

ЗУТ за изработване ПУП-ПРЗ за ПИ 088005 в стопански двор по КВС на гр. 
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Хисаря, Община Хисаря,  за хотелски комплекс, рехабилитационен център 

със следните градоустройствени показатели: зона Оо с нискоетажно 

свободно застрояване с Н до 10 м, плътност 20-60 %, озеленяване 40-60 %, 

Кинт до 1.2.                                   

2. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешава изготвяне на ПУП-

ПРЗ за ПИ 088005 в стопански двор по КВС на гр. Хисаря, Община Хисаря, 

за хотелски комплекс, рехабилитационен център със следните 

градоустройствени показатели: зона Оо с нискоетажно свободно 

застрояване с Н до 10 м, плътност 20-60 %, озеленяване 40-60 %, Кинт до 

1.2.                                   

   

 

МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения, 

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: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  248 

 

Взето с Протокол № 27 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 26.01.2017 год. 

 

 

 

Относно: точка „Девета” - Докладна записка относно разглеждане 

заявление вх. № 94-00-Н-331/20.12.2016 г. от Нено Стоянов Драгоев за 

допускане на изработване на проект на ПУП за част от ПИ 001114 по КВС 

на землище с. Старосел, община Хисаря, с промяна на предназначението за 

Кравекомплекс - 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, 

124б, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ,  Общински съвет гр.Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 
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1. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание по чл. 125 от 

ЗУТ за изработване на проект на ПУП за част от ПИ 001114 по КВС на с. 

Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив с промяна на 

предназначението за Кравекомплекс.  

2. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешава изготвяне на проект 

на ПУП за част от ПИ 001114 по КВС на с. Старосел, Община Хисаря, 

Област Пловдив с промяна на предназначението за Кравекомплекс. 

 

 

 

 

МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения, 

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: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  249 

 

Взето с Протокол № 27 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 26.01.2017 год. 

 

 

 

Относно: точка „Десета” - 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, срещу подпис,  

Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

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

на Иван Димитров Йорданов и Стефка Миткова Илиева, с. Кръстевич, общ. 

Хисаря за закупуване на дрехи, храна и вещи от първа необходимост. 

mailto:obstina@hisar.bg


Покъщнината им е изгоряла при пожар в къщата, в която живеят под наем. 

Незасегната е само една стая от пожара, в която те живеят. Представена е 

служебна бележка от РСПБЗН гр. Хисаря.  

 

 

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 подаденото заявления за отпускане на помощ и предвид 

това, че същият отговаря 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 - 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: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  250 

 

Взето с Протокол № 27 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 26.01.2017 год. 

 

 

 

Относно: точка „Единадесета” - Докладна записка относно отдаване 

под наем на имоти от общинския поземлен фонд за стопанската 2016/2017 

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

 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 24а, ал.7 

във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 4 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи, с поименно гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  :  

 

1. Допълва Списъка на маломерни имоти – частна общинска 

собственост, за отдаване под наем за стопанската 2016/2017 г. без търг или 

mailto:obstina@hisar.bg


конкурс, съгласно разпоредбите на чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, съгласно Приложение 1а от докладната.  

2. Имотите по Приложение 1а да се предоставят под наем на 

собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 

система на БАБХ, съгласно чл. 24а, ал. 6, т. 4 и чл. 37 от ЗСПЗЗ. 

 3.  Договорите за наем, за имотите по Приложение № 1а, да се сключат 

по цени - средно годишно рентно плащане в левове на декар за 2016/2017 г. 

по землища в община Хисаря, съгласно Доклад на комисия, назначена със 

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

“Земеделие”  - Пловдив. 

 

 МОТИВИ: Във връзка със задоволяване нуждите на населението, при 

определена наемна цена в размер на средното годишно рентно плащане в 

левове на декар за стопанската 2016/2017 г.,  съгласно Доклад на комисия, 

назначена със заповед № РД-11-030/05.01.2016 г. на Директора на Областна 

дирекция “Земеделие”  - Пловдив, Общински съвет-Хисаря счита 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, 
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П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  251 

 

Взето с Протокол № 27 на заседанието на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 26.01.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Дванадесета” - Докладна записка относно обявяване 

на конкурс за възлагане управлението на „Медицински център І-Хисар” 

ЕООД – търговско дружество със 100% участие на Община Хисаря - 

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

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, 

ал. 1, т. 5 и чл. 147 от Търговския закон, във връзка с разпоредбите на  

чл. 26а, ал. 2, чл. 62, ал. 3 и 4, и чл. 64, ал. 1, т. 7 от Закона за лечебните 

заведения, във връзка с чл. 1, чл. 3, ал. 1 и 2 и чл. 5 от Наредба № 9 от 

26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 

възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения и чл. 10,  ал. 1, т. 5 от Наредба за реда за учредяване 

на търговски дружества и  упражняване правата на собственост на 

община Хисаря върху общинската част от капитала на търговските 

дружества, приета с Решение № 40, взето с Протокол № 7 от 24.01.2012 

mailto:obstina@hisar.bg


година на Общински съвет - Хисаря, с поименно гласуване,  Общински 

съвет гр. Хисаря 

  

     Р  Е  Ш  И  :  

 

І.1. Открива процедура за провеждане на конкурс за възлагане 

управлението на  «Медицински център І-Хисар» ЕООД.  

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

конкурс за възлагане управлението на «Медицински център І-Хисар» 

ЕООД, за срок от три години. 

ІІ. Конкурсът да се проведе на три етапа: 

  1. проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания; 

  2. представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността 

на лечебното заведение за тригодишен период; 

 3. събеседване с кандидатите. 

 

До участие в конкурса комисията допуска лица, които отговарят на 

следните изисквания: 

1. притежават образователно-квалификационна степен «магистър» по 

медицина и квалификация по здравен мениджмънт или образователно-

квалификационна степен «магистър» по икономика и управление и с 

придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато 

обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето 

образование в областта на «здравния мениджмънт»; 

2. имат най-малко (5) пет години трудов стаж като лекар или 

икономист; 

3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления 

от общ характер, освен ако са реабилитирани. 

 

Необходимите документи за участие в конкурса са, както следва: 

1. писмено заявление за допускане до участие в конкурса, по образец; 

2. автобиография – европейски формат; 

3. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше 

образование, с придобита образователно-квалификационна степен 

«магистър» по медицина, документ за придобита квалификация по здравен 

мениджмънт ИЛИ диплома за завършено висше образование с придобита 

образователно-квалификационна степен «магистър» по икономика и 

управление и документ за придобита образователна и/или научна степен, 

специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по 

чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на «здравния 

мениджмънт»; 



Квалификацията по здравен мениджмънт да се удостовери чрез 

представяне на един от документите, визирани в §3 от заключителните 

разпоредби и §12 от преходните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 

г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 

управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения. 

4. актуален документ (свидетелство за съдимост) - оригинал, 

доказващ, че лицето не е осъждано за умишлени престъпления и не е лишено 

от правото да заема съответната длъжност; 

         5. копие от документ /трудова, служебна или осигурителна книжка/, 

удостоверяващо наличие на трудов стаж  минимум 5 (пет) години, като 

лекар или като икономист ; 

         6. копия от други видове официални документи, удостоверяващи 

придобита допълнителна квалификация, имаща отношение към 

управлението на лечебното заведение /при наличие на такива/;  

         7. медицинско удостоверение - общо здравословно състояние и 

удостоверение от „Център за психично здраве – Пловдив” ЕООД, 

оригинали; 

8. декларация удостоверяваща, че при сключване на договор за 

възлагане управлението на «Медицински център І – Хисар» ЕООД лицето 

отговаря на следните изисквания: Не извършва от свое или от чуждо име 

търговски сделки; Не участва в събирателни, командитни дружества и в 

дружества с ограничена отговорност; Не заема длъжност в ръководни 

органи на други дружества; Не е лишен с присъда или с административно 

наказание от правото да заема материално отчетническа длъжност до 

изтичането на срока на наказанието; Не е управител, контрольор, член на 

изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично 

търговско дружество; Не е народен представител, общински съветник, кмет 

на община, кмет на район или кметство, кметски наместник, заместник-кмет 

на община, секретар на община, секретар на райони; Не работи по трудов 

договор, сключен с друг работодател; 

Бележка: Забраните, описани в т.8  се прилагат, когато се извършва 

дейност, сходна с дейността на дружеството. 

9. декларация, удостоверяваща спазване изискванията на чл. 12, т. 2, 

във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт 

на интереси. 

10. програма за развитието и дейността на «Медицински център І-

Хисар» ЕООД за тригодишен период, като същата се представи и на 

електронен носител  

 

Към заявлението по т. 1 кандидатът прилага два отделни плика: Плик 

№ 1, съдържащ документите от т. 2 до т. 9 вкл. и Плик № 2, съдържащ 

програмата по т. 10. Плик № 1 и Плик № 2 се поставят в общ запечатан плик, 

а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 



постъпване. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в която 

се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му. 

 

Представената от кандидатите Програма за развитието и дейността на 

«Медицински център І-Хисар» ЕООД за тригодишен период да отговаря на 

следните изисквания: 

 анализ на здравно-демографските и здравно-икономически 

фактори,  оказващи влияние върху дейността на лечебното 

заведение; 

 сравнителен анализ на финансово-икономическото състояние на 

лечебното заведение; 

 на база очертаното финансово-икономическо състояние, 

формулиране на основни цели и приоритети, както и конкретни 

задачи за развитие на лечебното заведение; планиране на 

мероприятия за постигане на поставените цели;  

 перспективи за развитие на лечебното заведение; 

  

Критерии за оценка на Програмата за развитието и дейността на 

дружеството: 

 съответствие на програмата с нормативната уредба; 

 съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното 

заведение и с предмета на дейност; 

 анализ на здравно-демографски и здравно-икономически 

показатели;  

 съответствие на разработения проект с обективното състояние на 

лечебното заведение; 

 логическа структура на разработката; 

 степен на практическо прилагане на придобитите теоретични 

познания; 

 

До събеседване се допускат кандидатите, получили оценка на 

програмата, не по-ниска от мн.добър 4,50. 

 

Темите, предмет на събеседването касаят познаване и прилагане на 

нормативната уредба, свързана със здравеопазването, анализ на финансово- 

икономическото състояние на лечебното заведение, ресурсна и кадрова 

обезпеченост, основни проблеми, цели, приоритети и перспективи за 

развитие на «Медицински център І – Хисар» ЕООД, мероприятия за 

постигане на поставените цели. 

 

Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на 

следните критерии: 



 обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното 

заведение; 

 степен на познаване на нормативната уредба; 

 способност да се планират и вземат управленски решения; 

 административни умения, професионални и делови качества; 

 комуникативни способности и организационни способности; 

 способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем. 

 

Оценката на програмата и тази от проведеното събеседване с 

кандидатите се формират по шестобалната система, като най-високата 

оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията 

се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член 

от комисията за всеки от посочените по-горе критерии за оценка. 

  

Кандидатите за участие в конкурса по т. І могат да получат 

информация относно финансово-икономическото състояние на 

«Медицински център І-Хисар» ЕООД , включваща: структура, численост 

и щатно разписание на персонала, последния годишен баланс, отчет за 

приходите и разходите, както и отчета за приходите и разходите за 

изтеклите тримесечия на текущата счетоводна година и т.н. в 

«Медицински център І-Хисар» ЕООД, в срок до 30 /тридесет/ дни от 

публикуване на обявата за конкурса в един централен и/или един местен 

вестник и в сайта на община Хисаря. 

Документите за участие в конкурса се приемат в «Деловодство» на 

община Хисаря в срок до 30 дни /включително/ от датата на публикуване на 

обявата за конкурса в един централен и/или един местен вестник и в сайта  

на община Хисаря. 

 

ІІІ. Определя комисия за организирането и провеждането на 

конкурса в състав от 5 /пет/ души, от които поне един правоспособен 

юрист и един магистър по медицина, както следва: 

Председател: Тони Илиева – зам. кмет на Община Хисаря; 

Секретар: Диляна Антонова – началник отдел „Бюджет, 

счетоводство, местни приходи“ в Община Хисаря; 

Членове: 1. адв. Евелина Божикова - юрист; 

               2. д-р Стефан Недевски – лекар, общински съветник; 

       3. Представител на РЗИ Пловдив - посочен писмено от 

директора на тази институция; 

 

Комисията да извърши следните действия: 

            1. да публикува обява за конкурса в един централен и/или един 

местен вестник и в сайта на община Хисаря в 14-дневен срок от издаване на 



заповедта на Кмета за назначаване на комисията; Паричните средства 

необходими за публикуване на обявата за конкурса са за сметка на бюджета 

на община Хисаря; 

            2. да организира приемането на документите, подготовката и 

провеждането на конкурса; 

            3. да разгледа постъпилите заявления, да оцени представените от 

кандидатите програми за развитието и дейността на дружеството за 

тригодишен период и да проведе събеседване с кандидатите; да класира 

кандидатите, получили средноаритметична оценка от програмата и от 

проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50. 

            4. в тридневен срок от провеждане на конкурса да изготви протокол 

и внесе в Общински съвет – Хисаря за одобрение проект за решение, с което 

да определи кандидатът, спечелил конкурса и класирането по ред на 

следващите участници. 

  5. в петдневен срок от утвърждаване на решението от страна на 

Общински съвет Хисаря, да обяви класирането в сайта на община Хисаря и 

да уведоми участниците в конкурса за това. 

За участие в работата на комисията, членовете й не получават 

възнаграждение. 

 

При нарушение на процедурата по провеждане на конкурса 

участниците могат да подават писмени възражения до Общински съвет - 

Хисаря в тридневен срок от уведомяването им, но не по късно от 10 дни от 

обявяване на класирането на определеното за това място. 

 

 ІV. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на 

„Медицински център І-Хисар” ЕООД. 

 

V. Възлага на Кмета на община Хисаря, в двуседмичен срок от 

изтичане на срока по чл. 13, ал. 1 от Наредба №  9 от 26.06.2000 г. за 

условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 

на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, да сключи 

договор за възлагане управлението на «Медицински център І-Хисар» 

ЕООД с участника, спечелил конкурса по утвърдения проект.  

 

VІ. Дава съгласие д-р Иван Главчев да  изпълнява длъжността 

Управител на «Медицински център І-Хисар» ЕООД до финализиране на 

конкурса за избор на нов управител. 

 

МОНИВИ: Търговско дружество „Медицински център І-Хисар” 

ЕООД, с едноличен собственик на капитала - Община Хисаря. Във връзка 

със законно подаденото предизвестие за напускане от Управителя на 

„Медицински център І-Хисар” ЕООД, изтичане на срока на предизвестието 



за прекратяване на договора му за управление и подадената декларация за 

съгласие да продължи да изпълнява длъжността „управител” за срок до 

провеждане и финализиране на конкурс за избор на управител, Общинския 

съвет намира решението за целесъобразно. 

 

 

 
 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – 1 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 


