
 

     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 

 

           №  252 

 

Взето с Протокол № 28 срещу подпис Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област на 13.02.2017 год. 

 

 

 

Относно: точка „Първа” - 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 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.24 а, ал. 7, във 

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

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

дейността на Общинския съвет - Хисаря, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска администрация, срещу подпис,  

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 конкурс, съгласно 

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

земеделските земи, съгласно Приложение 1б от докладната.  

2. Имотите по приложение 1б да се предоставят под наем на собственици 

или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 
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регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл. 

24а, ал. 6, т. 4 и чл. 37 и от ЗСПЗЗ, предвид начина им на трайно ползване. 

 3.  Договорите за наем, за имотите по Приложение № 1б, 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” – 15 

Подписали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “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 

 

           №  253 

 

Взето с Протокол № 29 срещу подпис Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област на 14.02.2017 год. 

 

 

 

Относно: точка „Първа” - 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 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.24 а, ал. 7, във 

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

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

дейността на Общинския съвет - Хисаря, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска администрация, срещу подпис,  

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 конкурс, съгласно 

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

земеделските земи, съгласно Приложение 1в от докладната.  

2. Имотите по Приложение 1в 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 и от ЗСПЗЗ, предвид начина им на трайно ползване. 

 3.  Договорите за наем, за имотите по Приложение № 1в, да се сключат по 
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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” – 11 

Подписали – 11     - “против” – няма 

Гласували – 11     - “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 

 

           №  254 

 

Взето с Протокол № 30 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.02.2017 год. 

 

 

 

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

по развитието на социалните услуги в община Хисаря през 2016 г. и Годишен 

план за развитие на социалните услуги в Община Хисаря през 2018 г. - 

докладва Тони Илиева – зам. кмет на община Хисаря. 
 

 

 

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

36б, ал. 4 от ППЗСП,  Общински съвет гр.Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

 1. Приема отчета за дейността по развитието на социалните услуги в 

община Хисаря през 2016 г. 

 2. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община 

Хисаря през 2018 г. 

 

 МОТИВИ: С приемането на отчета за изпълнение на дейностите в 

областта на социалната политика от община Хисаря за 2016 год. се извърши 

проверка по изпълнението на социалните ангажименти от страна на община 

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

хора в с. Старосел и гр. Хисаря, Центъра за обществена подкрепа в гр. Хисаря, 

различните социални услуги предоставени от общината през 2016 год. 

Приемането на плана има за цел да определи броя, вида и капацитета на 

социалните услуги, които функционират на територията на община Хисаря, 
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броя, вида и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат 

открити, закрити и/или преструктурирани на територията на общината, 

източниците на тяхното финансиране и ресурсно обезпечаване, поради което 

Общинския съвет намира настоящото решение за целесъобразно. 

 

 

 

 

 
 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

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, 
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П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  255 

 

Взето с Протокол № 30 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.02.2017 год. 

 

Относно: точка „Втора” - Работата на комисията за предотвратяване на 

противообществените    прояви на малолетните и непълнолетните за 2016 г. - 

докладва Тони Илиева – зам. кмет на община Хисаря и председател на 

Комисията. 
 

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

гр.Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

 Приема отчета за работата на комисията за предотвратяване на 

противообществените    прояви на малолетните и непълнолетните за 2016 г. 

 

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

борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 

2016 год. се извърши проверка на броя на противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните на територията на община Хисаря и мерките, 

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

намира решението за целесъобразно. 
 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /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 

 

           №  256 

 

Взето с Протокол № 30 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.02.2017 год. 

 

Относно: точка „Трета” - Докладна записка относно състоянието на 

общинската собственост. Списък на обектите общинска собственост – публична 

и частна в общината. Дружества и консорциуми с общинско участие - 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  : 

 

Приема информацията относно състоянието на общинската собственост. 

Списък на обектите общинска собственост – публична и частна в общината. 

Дружества и консорциуми с общинско участие, за сведение. 

 

МОТИВИ: Информацията има за цел, общинските съветници да бъдат 

информирани за цялостното управление на общинската собственост – 

получените резултати от приходи и оптимизирането на разходите, касаещи 

имотите - общинска собственост, 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/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

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 

 

           №  257 

 

Взето с Протокол № 30 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.02.2017 год. 

 

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

програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

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

Хисаря. 

 

На основание чл. 21, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 40,  ал. 3 от Закона 

за защита на животните,  Общински съвет гр. Хисаря 

  

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема програма за  овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на община Хисаря 2017-2019  год., съгласно Приложение 

№ 1. 

 

МОТИВИ: Програмата има за цел грижа и хуманно отношение към 

животните, намаляване до минимум рисковете от разпространение на 

инфекциозни и паразитни заболявания пренасяни от кучетата, контрол и 

конкретни механизми за овладяване на популацията на безстопанствените 

кучета в населените места на Общината, 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/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

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 

 

           №  258 

 

Взето с Протокол № 30 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.02.2017 год. 

 

Относно: точка „Пета” - Докладна записка относно ежегодна 

имуществена вноска в Сдружение с нестопанка цел „Фонд за развитие на 

летище Пловдив – южната врата на България”  - докладва инж. П. Дойкова – 

кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,  с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Не приема докладната записка относно ежегодна имуществена вноска в 

Сдружение с нестопанка цел „Фонд за развитие на летище Пловдив – южната 

врата на България”. 

 

МОТИВИ: Летището не е постигнало поставените цели при 

учредяването и Общински съвет гр. Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 
 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 
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  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 

 

           №  259 

 

Взето с Протокол № 30 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.02.2017 год. 

 

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

свободни общински пасища и мери за ползване за стопанската 2017-2018 год., 

приемане на списъците на имотите за общо и индивидуално ползване на 

годишния план за паша - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 3, ал. 12 

чл. 37о, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и направеното 

допълнение от Кмета на Общината, с поименно гласуване, Общински съвет гр. 

Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

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

местната администрация и чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи приема Списък на свободните общински мери, 

пасища и ливади с размера и местоположението на имотите за индивидуално 

ползване, съгласно Приложение № 1. 

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

местната администрация и чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи приема Списък на свободните общинските 

мери, пасища  и ливади с размера и местоположението на имотите за общо 

ползване, съгласно Приложение № 2 с направеното допълнение да се включат 

имотите  в землище Красново - местност „Поленака” № 125001, 125039 и 

129008; в местност „Кайряка” землище Красново имоти № 055003, 055010, 

055017, 055018, 055020, 055029, 055042, 055047, 129004, 126004, 129009 и 

064002 . 

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

местната администрация и чл. 37о, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и 
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ползването на земеделски земи приема Годишен план за паша през стопанската 

2017 – 2018 година в общинските мери и пасища, съгласно Приложение № 3. 

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

местната администрация, във връзка с чл. 37и, ал. 12 от Закона за собствеността 

и ползването на земеделски земи определя срока на договорите на 5 (пет) 

стопански години, съгласно Годишен план за паша през стопанската 2017 – 

2018 година в общинските мери и пасища по т. 3. 

5. Приема наемна цена от 10,00 лв. за 1 дка за „пасище и мера” и 15,00 лв. 

за 1 дка за «ливада», определена по пазарен механизъм, съгласно Приложение 

№ 4. 

6. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, 

във връзка с изискването на чл.37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи, ДОПУСКА предварително изпълнение на 

настоящето решение. 

 

МОТИВИ: Във връзка със задоволяване нуждите на желаещите за 

индивидуално ползване под наем на пасища и мери собственици или 

ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за 

стопанската 2017/2018 год., Общински съвет намира решението за 

целесъобразно. Предвароително изпълнение на това решение се налага с оглед 

на сроковете, които са поставени в чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ. В интерес на 

животновъдите е в законоустановения срок да могат да се възползват от 

пасищата и мерите, с оглед животновъдната им дейност, поради което 

предварителното изпълнение на решението е изцяло оправдано за реализиране 

на техните нужди. 
 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – 1 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

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 

 

           №  260 

 

Взето с Протокол № 30 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.02.2017 год. 

 

Относно: точка „Седма” - Докладна записка относно предоставяне под 

наем на имот 286 001 в землище с. Старосел - докладва инж. П. Дойкова – кмет 

на община Хисаря. 
 

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

9, т. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2017 година, като в Раздел ІІ., точка 

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

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

която включва: 

- Имот № 0286001, местност „Дълга поляна”, землище Старосел с площ 

от 11.659 дка. с начин на трайно ползване – лозе, V категория, частна общинска 

собственост съгласно АОС № 877/30.11.2016г. 

2. Да се проведе публично оповестен явен търг по реда на  глава VІ от 

Наредбата по чл.8 ал.2 от ЗОС на Общински съвет Хисаря,  за отдаване на  

имота по точка 1,  за срок от 10 години. 

 3.Търгът по точка 2 да се проведе при начална тръжна цена от 560.00 

(петстотин и шестдесет) лева годишно, представлаваща пазарната годишна 

наемна цена за имота, съгласно доклад на лицензиран оценител на 

„Пловдивинвест-21” АД.  

4. Договорът за наем да се сключи при условие, че при предявени и 

доказани реституционни претенции с влязло в сила съдебно решение и решение 
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на Общинска служба по земеделие –Хисаря, действието на договора се 

прекратява, без право на обезщетение от страна на наемателя. 

 

МОТИВИ: Има проявен интерес   от страна на инвеститор, както и с цел 

осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване финансирането 

на голяма част от общинските дейности, Общински съвет-Хисаря намира 

настоящото решение за целeсъобразно. 

 

 

 

 
 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “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 

 

           №  261 

 

Взето с Протокол № 30 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.02.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Осма” - Докладна записка относно предоставяне под 

наем на имоти 031001 и 031002 в землище с. Старосел - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

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

9, т. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2017 година, като в Раздел ІІ., точка 

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

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

която включва: 

- Имот № 031001, местност „Пръдлева чешма”, землище Старосел с площ 

от 12.097 дка. с начин на трайно ползване – изоставена нива, Х категория, 

частна общинска собственост съгласно АОС № 875/30.11.2016г. 

- Имот № 031002, местност „Пръдлева чешма”, землище Старосел с площ 

от 6.180 дка. с начин на трайно ползване – нива, Х категория , за който е 

съставен АОС № 876/30.11.2016г. 

2. Да се проведе публично оповестен явен търг по реда на  глава VІ от 

Наредбата по чл.8 ал.2 от ЗОС на Общински съвет Хисаря,  за комплексно 

отдаване на двата имота по точка1,  за отглеждане на едногодишни полски 

култури за срок от 10 години. 

 3. Търгът по точка 2 да се проведе при начална тръжна цена от 480.00 
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(четиристотин и осемдесет ) лева годишно, представлаваща пазарната годишна 

наемна цена за отглеждане на едногодишни полски култури в имоти №№ 031001 

и 031002, м. „Пръдлева чешма” , землище с. Старосел с обща площ на имотите 

18.277 дка., съгласно доклад на лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” 

АД.  

4. Договорът за наем да се сключи при условие при предявени и доказани 

реституционни претенции с влязло в сила съдебно решение и решение на 

Общинска служба по земеделие –Хисаря, по отношение на имот от договора, 

действието на договора за имота се прекратява, без право на обезщетение от 

страна на наемателя. 

 

МОТИВИ: Има проявен интерес   от страна на инвеститор, както и с цел 

осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване финансирането 

на голяма част от общинските дейности, Общински съвет-Хисаря намира 

настоящото решение за целeсъобразно. 
  

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “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 

 

           №  262 

 

Взето с Протокол № 30 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.02.2017 год. 

 

 

 

Относно: точка „Девета” – Докладна записка относно приемане и 

утвърждаване на начални тръжни цени за продажба на урегулирани поземлени 

имоти – частна общинска собственост в с. Беловица, с. Старосел и с. Старо 

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

 

 

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

ал.1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Да се извърши  продажба чрез публични явни търгове на:  

1.1. УПИ VII-543,  жил.застрояване и коо, кв.23 по КРП на село Беловица, с  

площ 930 кв.м. - частна общинска собственост съгласно АОС № 879/01.12.2016г. 

1.2. УПИ VIII-544,  жил.застрояване и коо, кв.23 по КРП на село Беловица, с  

площ 876 кв.м. - частна общинска собственост съгласно АОС № 880/01.12.2016г. 

1.3. УПИ ХI - ткз, кв.90 по КРП на село Старосел, с  площ 720 кв.м.  частна 

общинска собственост съгласно АОС № 884/22.12.2016г. 

1.4. УПИ ХVII - бензиностанция,  кв.43-42-44 по КРП на село Старо 

Железаре , с площ от 1 780.00. частна общинска собственост съгласно АОС № 

75/02.09.2005г. 

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

пазарни стойности, определени с докладите на  “ПЛОВДИВИНВЕСТ-21” АД гр. 

Пловдив, с включен ДДС, както следва: 
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№ Описание на имота Площ кв.м. Начална тръжна цена с 

ДДС 

 УПИ VII-543,  жил.застрояване и коо, 

кв.23 по КРП на село Беловица 

903.00 5 418.00 

 УПИ VIII-544,  жил.застрояване и коо, 

кв.23 по КРП на село Беловица 

876.00 

 

5 256.00 

 УПИ ХI-ткз, кв.90 по КРП на 

 село Старосел 

720.00 6 048.00 

 УПИ ХVII - бензиностанция,  

кв.43-42-44 по КРП на село Старо 

Железаре 

1780.00 14 952.00 

 

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

търгове и сключи договорите за продажба. 

 

МОТИВИ: За предложените за продажба имоти има проявен интерес  за 

закупуването им от страна на инвеститор, както и с цел осигуряване на приходи 

за общинския бюджет за обезпечаване финансирането на голяма част от 

общинските дейности, Общински съвет-Хисаря намира настоящото решение за 

целeсъобразно. 
 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “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 

 

           №  263 

 

Взето с Протокол № 30 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.02.2017 год. 

 

Относно: точка „Десета” -  Докладна записка относно даване на съгласие 

за разделяне на имот № 000 184 в землището на гр. Хисаря - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря.  
 

Р И Ш Е Н И Е   №   263 

 

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

за общинската собственост, с поименно гласуване, Общински съвет гр. 

Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Отлага вземането на решение по докладната записка относно даване на 

съгласие за разделяне на имот № 000 184 в землището на гр. Хисаря за 

доуточняване. 

 

МОТИВИ: Във връзка с възникналата необходимост за доуточняване в 

процеса на разискванията за вземане на решение, Общински съвет Хисаря 

намира решението за целесъобразно. 
 

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

Присъствали – 16     - “против” – 2 

Гласували – 16     - “въздържали се” – 1 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

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 

 

           №  264 

 

Взето с Протокол № 30 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.02.2017 год. 

 

 

 

Относно: точка „Единадесета” - Докладна записка относно 

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

ци на Иван Франческов Маргин - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община 

Хисаря. 

 

 

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

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

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

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

земеделие-Хисаря за признаване правото на възстановяване на собствеността в 

съществуващи или възстановими стари реални граници със скица, издадена от 

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

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Предоставя  имот № 169147, с площ 0.940 дка., местност “ Гръстенища 

- 04”,  землище град Хисаря,  за възстановяване правото на собственост на 

наследници на Иван Франческов Маргин.  

 

МОТИВИ: За приключване на производствата по обезщетяване със 

земеделски земи от общинския поземлен фонд Общинските съвети предоставят 

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

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

установяване на границите на земеделския имот, за който има  издадено 

решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на 
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възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари 

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

решението на Общинския съвет да се посочи номера на договора, неговия срок 

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

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

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

целесъобразно.    
 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /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 

 

           №  265 

 

Взето с Протокол № 30 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.02.2017 год. 

 

 

 

Относно: точка „Дванадесета” - Докладна записка относно 

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

ци на Койчо Стефанов Сакутов - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община 

Хисаря. 

 

 

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

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

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

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

земеделие-Хисаря за признаване правото на възстановяване на собствеността в 

съществуващи или възстановими стари реални граници със скица, издадена от 

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

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Предоставя имот № 111081,  местност “Баксан”, в землището на  село 

Старосел, с площ 0.221 дка. за възстановяване правото на собственост на 

наследниците на Койчо Стефанов Сакутов.  

2. Предоставя имот № 111025,  местност “Кошовица”, в землището на  

село Старосел, с площ 1.625 дка. за възстановяване правото на собственост на 

наследниците на Койчо Стефанов Сакутов. 

 

МОТИВИ: За приключване на производствата по обезщетяване със 

земеделски земи от общинския поземлен фонд Общинските съвети предоставят 

земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от условия, посочени в 
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§ 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, (ДВ бр. 62/2010 год.), в случая 

установяване на границите на земеделския имот, за който има  издадено 

решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на 

възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари 

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

решението на Общинския съвет да се посочи номера на договора, неговия срок 

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

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

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

целесъобразно.    
 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /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 

 

           №  266 

 

Взето с Протокол № 30 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.02.2017 год. 

 

 

 

Относно: точка „Тринадесета” - Докладна записка относно предоставяне 

под наем на 17 бр. имоти с нтп-лозя в землището на с. Беловица - докладва инж. 

П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

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

ал.9, т. 2  от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал. 5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря 

 

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2017 година, като в Раздел ІІ., точка 

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

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

която включва: 

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

частна общинска собственос, съгласно АОС № 791/26.05.2016г. 

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

частна общинска собственос, съгласно АОС № 790/26.05.2016г. 

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

частна общинска собственос, съгласно АОС № 789/26.05.2016г. 
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         1.4. Имот № 014 032, местност Друма, нтп - лозе, кат. VIII, площ 3.359 дка., 

частна общинска собственос, съгласно АОС № 793/26.05.2016г. 

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

частна общинска собственос, съгласно АОС № 792/26.05.2016г. 

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

частна общинска собственос, съгласно АОС № 794/26.05.2016г. 

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

частна общинска собственос, съгласно АОС № 859/17.10.2016г. 

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

частна общинска собственос, съгласно АОС № 860 /17.10.2016г. 

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

частна общинска собственос, съгласно АОС № 861/18.10.2016г. 

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

частна общинска собственос, съгласно АОС № 862/18.10.2016г. 

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

частна общинска собственос, съгласно АОС № 863/18.10.2016г. 

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

частна общинска собственос, съгласно АОС № 864/18.10.2016г. 

1.13. Имот № 018 022, местност Друма, нтп - лозе, кат. V, площ 2.147 дка., 

частна общинска собственос, съгласно АОС № 865/18.10.2016г. 

1.14. Имот № 018 023, местност Друма, нтп - лозе, кат. V, площ 2.048 дка., 

частна общинска собственос, съгласно АОС № 866/18.10.2016г. 

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

частна общинска собственос, съгласно АОС № 867/19.10.2016г. 

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

частна общинска собственос, съгласно АОС № 868/19.10.2016г. 

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

частна общинска собственос, съгласно АОС № 869/19.10.2016г. 

2. Да се проведе публично оповестен явен търг по реда на  глава VІ от 

Наредбата по чл.8 ал.2 от ЗОС на Общински съвет Хисаря,  за комплексно 

отдаване под наем,   за срок от 10 години  на  17 броя имоти в местност 

„Друма”, землище с. Беловица с обща площ 50.091 дка.  описани в  точка 1. 

 3. Търгът по точка 2 да се проведе при начална тръжна цена от 2 405.00 

(две хиляди четиристотин и пет ) лева годишно, представлаваща пазарната 

годишна наемна цена на  17 броя имоти в местност „Друма”, землище с. 

Беловица с обща площ 50.091 дка. , съгласно доклад на лицензиран оценител на 

„Пловдивинвест-21” АД.  

 4. Договорът за наем да се сключи при условие при предявени и доказани 

реституционни претенции с влязло в сила съдебно решение и решение на 

Общинска служба по земеделие –Хисаря, по отношение на имот от договора, 

действието на договора за имота се прекратява, без право на обезщетение от 

страна на наемателя 

 5. За първата година от договора за наем, наемятелят не заплаща наем, като 



през тази година поема задължението да изчисти лозята от едрата и дребна 

растителност и възстанови конструкцията. 

 

МОТИВИ: Има проявен интерес   от страна на инвеститор, както и с цел 

осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване финансирането 

на голяма част от общинските дейности, Общински съвет-Хисаря намира 

настоящото решение за целeсъобразно. 
 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “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 

 

           №  267 

 

Взето с Протокол № 30 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.02.2017 год. 

 

Относно: точка „Четиринадесета” - Докладна записка относно 

предоставяне под наем на 4 бр. имоти в землището на с. Михилци за създаване 

на етерично-маслено насаждение – рози - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря. 

 

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

ал.9, т. 2  от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал. 5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 1. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2017 година, като в Раздел ІІ., точка 

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

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

включва: 

1.1. Имот № 170016 с площ от 4.320 дка, нтп – нива, VIII кат., местност 

„Новите лозя”, землище Михилци, частна общинска собственост по АОС № 

871/23.11.2016 г. 

1.2. Имот № 170032 с площ от 0.262 дка, нтп – нива, VIII кат., местност 

„Новите лозя”, землище Михилци,  частна общинска собственост по АОС № 

872/23.11.2016 г. 

1.3. Имот № 170035 с площ от 4.963 дка, нтп – нива, Х кат., местност „Новите 

лозя” , землище Михилци,  частна общинска собственост по АОС №  

873/23.11.2016 г. 
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1.4. Имот № 170134 с площ от 1.725 дка, нтп – нива, VIII кат., местност „Новите 

лозя”, землище Михилци, частна общинска собственост по АОС № 

874/23.11.2016 г. 

2. Да се проведе публично оповестен явен търг по реда на  глава VІ от 

Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС на Общински съвет Хисаря,  за комплексно 

отдаване, за срок от 10 години, на четирите имота по точка 1, за създаване и 

отглеждане на етерично-маслена култура – роза. 

 3. Търгът по точка 2 да се проведе при начална тръжна цена от 410.00 

(четиристотин и десет ) лева годишно, представлаваща пазарната годишна 

наемна цена за създаване и отглеждане на етерично-маслена култура – роза,  в 

имоти  №№ 170016, 170032, 170035, 170134, местност „Новите лозя”, землище с. 

Михилци с обща площ  от 11.270 дка. съгласно доклад на лицензиран оценител 

на „Пловдивинвест-21” АД.  

4. Договорът за наем да се сключи при условие при предявени и доказани 

реституционни претенции с влязло в сила съдебно решение и решение на 

Общинска служба по земеделие –Хисаря, по отношение на имот от договора, 

действието на договора за имота се прекратява, без право на обезщетение от 

страна на наемателя. 

 

МОТИВИ: Има проявен интерес   от страна на инвеститор, както и с цел 

осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване финансирането 

на голяма част от общинските дейности, Общински съвет-Хисаря намира 

настоящото решение за целeсъобразно. 
 

 

 

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “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 

 

           №  268 

 

Взето с Протокол № 30 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.02.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Петнадесета” - Докладна записка относно заявление от 

Тодор Милев Врачев за определяне наименование на улица - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и ал. 2 от ЗМСМА,  Общински съвет гр. 

Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Наименува улица с о.т. 153-152-71-151-150-149-148, гр. Хисаря, одобрена 

със Заповед № 516/1971 г., която минава от източната страна на кв. 97 по плана 

на гр. Хисаря и покрай „Теке дере” с име „Изворите”. 

 

МОТИВИ: За осигуряване адресна регистрация на живеещите на тази 

улица, Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 
 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

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 

 

           №  269 

 

Взето с Протокол № 30 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.02.2017 год. 

 

 

 

Относно: точка „Шестнадесета” - Докладна записка относно приемане 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията, 

финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на 

община Хисаря, приета с Решение № 322 на ОбС Хисаря, взето с Протокол № 

35/23.04.2013 г. - докладва Г. Султанов – председател на ОбС. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал. 3 и чл. 26, 

ал. 4 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК и представените към проекта мотиви 

Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнениe на Наредба за 

организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на 

територията на Община Хисаря приета с Решение № 322 на Общински съвет - 

град Хисаря, взето с Протокол № 35/23.04.2013г., както следва:  

§1. В чл. 11 на Раздел ІІ от Наредбата се прави следното изменение: 

 В чл.11 - „Помещенията, с които се разкриват клубовете, както и 

подходящото им обзавеждане, се осигуряват с решение на общинския съвет. 

Помещенията трябва да бъдат общинска собственост и се предоставят за 

ползване на съответната пенсионерска организация с договор за безвъзмездно 

ползване“.  

Чл. 11 в новата си редакция ще бъде изписан по следния начин:  

„Помещенията, в които се разкриват пенсионерските клубове се 

определят с решение на Общински съвет Хисаря по предложение на Кмета на 
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Общината, а настаняването и обзавеждането им, респективно тяхното 

освобождаване става със заповед на Кмета на Общината” 

2. Възлага на Кмета на Община Хисаря да предприеме необходимте 

мерки за изпълнение на приетите изменения и допълнения в горепосочената 

Наредба. 

 

МОТИВИ: Целта е Общинския съвет да коригира подзаконовия си 

нормативен акт, така че същият в съответствие с императивните разпоредби на 

горестоящите нормативни актове, да способства за осигуряване на помещения 

за разкриване на пенсионерски клубове без ограничението в досега 

действащата наредба според която помещенията, в които се разкриват 

пенсионерски клубове, трябва да бъдат общинска собственост.  По този начин в 

отделните населени места в Община Хисаря при наличие на предложения за 

разкриване на пенсионерски клубове в други подходящи помещения които не 

са общинска собственост ще  бъдат разкривани. Общински съвет Хисаря 

намира решението за целесъобразно. 
 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – 5 

 

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 

 

           №  270 

 

Взето с Протокол № 30 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.02.2017 год. 

 

 

 

Относно: точка „Седемнадесета” - 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  : 

 

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

Цветана Андреева Ечева, с. Черничево. Г-жа Ечева е с влошено здравословно 

състояние, ниски доходи и не може да покрие разходите за лечение и 

инцидентно възникнали битови потребности. Няма близки, които да й окажат 

подкрепа. 

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

Йорданка Христова Рачева, гр. Хисаря, ул. «Хан Кубрат» № 4. Г-жа Рачева е 

изпаднала в тежко финансово положение и не може да покрие разходите за 

лечение и инцидентно възникнали битови потребности. Здравословното й 

състояние е влошено. Няма близки, които да полагат грижи за нея.  

 

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 
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№ 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” – 15 

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

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 

 

           №  271 

 

Взето с Протокол № 30 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.02.2017 год. 

 

 

 

Относно: точка „Осемнадесета” - Докладна записка относно учредяване 

на безвъзмездно право на строеж в УПИ XIV-5141, кв. 41 по плана на гр. 

Хисаря, Община Хисаря, на Министерство на здравеопазването за Филиал за 

спешна медицинска помощ - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община 

Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 2 и ал. 

6, т. 1  от Закона за общинската собственост, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Отменя свое Решение № 118, взето с Протокол № 14/04.05.2016 г. 

2. Дава съгласие за учредяване на бъзвъзмездно право на строеж върху 

УПИ XIV-5141, кв. 41 по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област 

Пловдив, в полза на Министерство на здравеопазването, за изграждане на 

филиал за Спешна медицинска помощ гр. Хисаря. 

3. Упълномощава Кмета на Община Хисаря инж. Пенка Дойкова да 

сключи договор за учредяване на безвъзмездното право на строеж в полза на 

Министерство на здравеопазването, за изграждане на филиал за Спешна 

медицинска помощ гр. Хисаря, както и за провеждане на необходимите 

процедури по ЗУТ съгласно правомощията му. 

4. В случай, че Министерство на здравеопазването не реализира 

инвестиционното намерение за изграждане на филиал за Спешна медицинска 
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помощ, отстъпеното право на строеж се погасява по реда на чл. 67, ал. 1 от 

Закона за собствеността. 

 

МОТИВИ: С оглед гарантиране на местната общност на бърз достъп до 

медицинска помощ при спешни случаи, Общинския съвет намира настоящото 

решение за целесъобразно. 
 

 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – 1 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /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 

 

           №  272 

 

Взето с Протокол № 30 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.02.2017 год. 

 

 

 

Относно: точка „Деветнадесета” - Докладна записка относно разрешение 

за изработване на ПУП-ПРЗ за  ПИ № 000274 и част от ПИ 158023 по КВС на с. 

Михилци, Община Хисаря, с промяна на предназначението за Компостираща 

инсталация за зелени и/или биоразградими отпадъци - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

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

124б, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. 

Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1.  Дава съгласие върху ПИ № 000274 и част от ПИ 158023 по КВС на гр. 

Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив да се изгради компостираща 

инсталация за зелени и/или биоразградими отпадъци. 

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

за изработване на проект на ПУП за ПИ № 000274 и част от ПИ 158023 по КВС 

на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив с промяна на предназначението 

за Площадка за компостираща инсталация за зелени и/или биоразградими 

отпадъци.  

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

ПУП за ПИ № 000274 и част от ПИ 158023 по КВС на гр. Хисаря, Община 

Хисаря, Област Пловдив с промяна на предназначението за Площадка за 

компостираща инсталация за зелени и/или биоразградими отпадъци.  
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МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения за 

кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по 

приоритетна ос „Отпадъци“ за финансиране на компостираща инсталация за 

зелени и/или биоразградими отпадъци, 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/ 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 

 

           №  273 

 

Взето с Протокол № 30 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.02.2017 год. 

 

 

 

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

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

Хисаря. 

 

 

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

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

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

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

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Допълва списъка на пътуващите служители утвърден с Приложение № 13 

към Решение № 240/26.01.2017 год. на ОбС гр. Хисаря, които имат право на 

транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно, както 

следва: 

І. Общинска администрация: 

1. Антоанета Маринчешка – главен специалист „Кадастър, подробни 

устройствени планове” – от гр. Съединение до гр. Хисаря 
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МОТИВИ: Поради липса на кандидати от община Хисаря които да 

заемат тази позиция, Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

 

 

 
 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 


