
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 

 

           №  274   

 

Взето с Протокол № 31 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.03.2017 год. 

 

 

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

микроязовирите общинска собственост по отношение на тяхната безопасност 

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

 

 

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

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

 1. Общински съвет Хисаря приема информацията за състоянието на 

микроязовирите общинска собственост по отношение на тяхната безопасност 

при обилни валежи. 

 2. Общински съвет Хисаря дава съгласието си за обследване и анализ на 

състоянието на проблемните язовири и при необходимост да се премине към 

извършване на неотложните дейности , а именно: 

       2.1. Отремонтиране на сухия откос в областта на изходната шахта на ОИ за 

яз. „Долен козлук”, зем. Красново. 

       2.2. Ремонтиране на крана на ОИ на яз. „Хисар - 6” (Веригово), зем. Хисаря. 

      2.3. Обследване на хидро-техническото съоръжение на „Таревско дере”, зем. 

Паничери. 

       2.4. Включва в списъка за обследване и язовир „Корджака” землище с. 

Беловица. 
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МОТИВИ: С приемането на информацията за състоянието на 

микроязовирите общинска собственост се извършва проверка относно тяхното 

състояние и предотвратяването на бедствия и аварии при експлоатацията им. С 

оглед привеждане в безопасност на язовирите на територията на Община 

Хисаря, Общински съвет-Хисаря намира настоящото решение за 

целeсъобразно. 
 

 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 14     - “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 

 

           №  275 

 

Взето с Протокол № 31 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.03.2017 год. 

 

Относно: точка „Трета” - Докладна записка относно отчет за работата на 

Археологическия музей в гр. Хисаря през 2016 год. и състоянието на 

недвижимите паметници на културата - докладва Г. Султанов – председател на 

ОбС-Хисаря. 

 

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

Хисаря  

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема отчета за работата на Археологическия музей в гр. Хисаря през 

2016 год. и състоянието на недвижимите паметници на културата. 

2. Приема план за работата на Археологическия музей за 2017 год. 

 

МОТИВИ: За добиване реална представа за работата на археологическия музей, 

както и за състоянието на недвижимите паметници на културата в община Хисаря, както и 

плана за работа през настоящата година, Общински съвет-Хисаря намира решението 

за целесъобразно. 
 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 
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     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
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П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  276 

 

Взето с Протокол № 31 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.03.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Четвърта”- Докладна записка относно тригодишна 

бюджетна прогноза за периода 2018 - 2020 г. на постъпленията от местни 

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

на община Хисаря. 

 

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

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

условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за 

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

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

изм. и доп. с Решение № 198/18.10.2016 год. На ОбС, във връзка с 

разпоредбите на РМС № 37 от 19 януари 2017 г. за бюджетната процедура 

за 2018 г. и писмо БЮ-1 от 08 февруари 2017 г. на Министерство на 

финансите, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

            Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Одобрява бюджетна прогноза за периода 2018 -2020 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на 

община Хисаря съгласно Приложение № 8 към БЮ-1 от 08 Февруари 2017 г. на 

Министерство на финансите. 

2. Одобрява Прогнозата на показателите за поети ангажименти и за 

задължения за разходи за периода 2018 – 2020 г. на Община Хисаря съгласно 

Приложение № 1а към БЮ-1 от 08 Февруари 2017 г. на Министерство на 

финансите. 

mailto:obstina@hisar.bg


3. Одобрява Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов) и 

разходите за лихви по него за периода 2018 – 2020 г. Община Хисаря съгласно 

Приложение № 6г към БЮ-1 от 08 Февруари 2017 г.  на Министерство на 

финансите. 

 

МОТИВИ: Във връзка с основните принципни насоки на МФ по 

приемане на бюджетната  процедура за 2018 година и приетото от Министерски 

съвет Решение № 37 от 19.01.2017 година, Общинският съвет намира 

решението за целесъобразно. 

 

 

 

 
 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

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 

 

           №  277   

 

Взето с Протокол № 31 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.03.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Пета” - Докладна записка относно годишен доклад за 

изпълнение на Общинския план за развитие 2014-2020 г. за 2016 г. - докладва 

инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 91, ал. 1, 2, 3 и 4 

от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, 

Общински съвет гр. Хисаря 

 

       Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема годишен доклад за изпълнение на Общинския план за развитие 

2014-2020 г. за 2016 г. 

 

МОТИВИ: С оглед изпълнението на разпоредбите на Закона за 

регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане за наблюдението 

на изпълнението на Общинския план за развитие, Общински съвет Хисаря 

намира решението за целесъобразно. 

 
 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

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 

 

           №  278   

 

Взето с Протокол № 31 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.03.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Шеста” - Докладна записка относно приемане Наредба 

за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в община Хисаря, Пловдивска област, 

приета с Решение № 250 на Общински съвет гр. Хисаря, взето с Протокол № 

25/24.02.2009 год. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във вр. 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 допълнение на Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община 

Хисаря, Пловдивска област, приета с Решение № 250 на Общински съвет - град 

Хисаря, взето с Протокол № 25/24.02.2009г., както следва:   

 

§1. В чл. 19 на Глава ІІІ от Наредбата се прави следното изменение:  

Чл. 19 в новата си редакция ще бъде изписан по следния начин:  

“Свободни имоти или части от имоти – публична общинска собственост, 

с изключение на имотите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават 

под наем след решение на Общински съвет, чрез публичен търг или публично 

оповестен конкурс проведен по реда и условията на настоящата Наредба за 

срок до 10 години при условие, че се използват съобразно предназначението им 

и не се препятства осъществяването на дейностите, за които са определени. Въз 
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основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината издава 

заповед и сключва договор за наем.”.  

§2. В чл. 53, ал.2, вр. с ал.1 на Глава ІV от Наредбата се прави следното 

изменение:  

Чл.53, ал.2, вр. с ал.1 в новата си редакция ще бъде изписан по следния 

начин:  

„Решението на общински съвет се приема с квалифицирано мнозинство 

3/4 от общия брой съветници.“ 

 

МОТИВИ: Съобразявайки се с протеста от Окръжна прокуратура – 

Пловдив с изх. № 11985/2016г., с който се иска Административен съд-Пловдив 

да отмени чл. 19 и чл. 53, ал.2 вр. с ал.1 от Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в Община Хисаря, 

Пловдивска област, приета с Решение № 250 на Общински съвет - град Хисаря, 

взето с Протокол № 25/24.02.2009 г., Общинския съвет коригира подзаконовия 

си нормативен акт, като го привежда в съответствие с императивните 

разпоредби на по-горестоящият нормативен акт и намира решението за 

целесъобразно. 

 
 

 

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

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 

 

           №  279 

 

Взето с Протокол № 31 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.03.2017 год. 

 

 

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

наем чрез публично оповестен конкурс  на обект: “ПИ 1161 кв.97 по КП на гр. 

Хисаря – плаж, представляващ дворно място от 6003 кв.м., ведно с построените 

в него: съблекалня, едноетажна полумасивна сграда 31 кв.м. /лекарски кабинет, 

стая спасители и охрана/,  два специализирани басейна - евин и адамов с 

размери 4/4 метра, масивна едноетажна сграда 50 кв.м. – склад, открит басейн  с 

размери 10/35 метра,   масивна едноетажна сграда 594 кв. м. – спортен 

комплекс, открит басейн с размери 10/25 метра, детски басейн и тоалетна” - 

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

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 1, ал. 2 и 

ал.8 от Закона за общинската собственост, с поименно гласуване,  

Общински съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем  за 

срок от 10 години на обект Градски плаж представляващ „ПИ 1161 кв. 97 по 

КП на гр. Хисаря – плаж, представляващ дворно място от 6003 кв. м., ведно с 

построените в него: съблекалня, едноетажна полумасивна сграда 31 кв.м. 

/лекарски кабинет, стая спасители и охрана/,  два специализирани басейна - 

евин и адамов с размери 4/4 метра, масивна едноетажна сграда 50 кв. м. – склад, 

открит басейн  с размери 10/35 метра,   масивна едноетажна сграда 594 кв. м. – 

спортен комплекс, открит басейн с размери 10/25 метра, детски басейн и 

тоалетна” – частна общинска собственост съгласно АОС № 2/13.11.1996 г. 

 2. Приема и утвърждава начална конкурсна наемна цена за имота по т. 1 - 

720.00 (седемстотин и двадесет лева) без включен ДДС месечно, 

представляваща пазарна стойност на месечен наем, определена от лицензиран 

оценител Мария Петрова Михайлова, сертификат № 100100405/09г. на КНОБ. 
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 3. Да се разработи конкурсна документация и се предложи за 

утвърждаване от Общинския съвет. 

 4. Възлага на Кмета на община Хисаря да  проведе публично оповестен 

конкурс за отдаване под наем на имота по т. 1 и въз основа на резултата от 

конкурса да сключи договор за наем. 

 

 МОТИВИ: Във връзка с генериране приходи за общината, като се запази 

основното предназначение и дейност на обекта, а именно минерален плаж и 

развлекателно съоръжение със съпътстващи търговски дейности и заведение за 

обществено хранене, и същевременно избраният наемател да обнови и 

ремонтира наличната материална база и извърши инвестиции на обекта, които 

да развият дейността му, Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 
 

 

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

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 

 

           №  280 

 

Взето с Протокол № 31 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.03.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Осма” - Докладна записка относно система от правила 

за прием в първи клас - докладва Тони Илиева – зам. кмет на община Хисаря. 

 

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

Хисаря 

       Р  Е  Ш  И  : 
 

Утвърждава Система от правила за прием в първи клас, съгласно 

Приложение № 1 с направената корекция – да отпадне т. 6 в чл. 10 от Критерии 

за точкообразуване и т. 4 от Критерии. 

 

МОТИВИ: Във връзка с изпълнение разпоредбите на ЗПУО и Наредба № 

10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, 

Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 
 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

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 

 

           №  281 

 

Взето с Протокол № 31 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.03.2017 год. 

 

 

 

Относно: точка „Девета” - Докладна записка относно определяне 

манимални и масимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията 

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

    

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, 

ал. 11 и ал. 12, от Закона за автомобилните превози, Общински съвет гр. 

Хисаря 

       Р  Е  Ш  И  : 

 

 1.Определя минимални цени за таксиметров  превоз  на пътници на 

територията на Община Хисаря  за един километър пробег по съответната 

тарифа  както следва: 

 Дневна тарифа -  цена за 1 км. пробег – 0.60 лв. 

 Нощна тарифа  - цена за 1 км. пробег – 0.80 лв. 

2. Определя максимални цени за таксиметров превоз на пътници на 

територията на Община Хисаря   за един километър пробег по съответната 

тарифа  както следва: 

 Дневна тарифа -  цена за 1 км. пробег – 1.00 лв. 

 Нощна тарифа  - цена за 1 км. пробег – 1.30 лв. 
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МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на законовите изисквания за 

ежегодно определяне минимални и максимални цени за таксиметров превоз на 

пътници за един километър пробег от Общинските съвети (Закона за 

автомобилните превози), Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 
 

 

 

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

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 

 

           №  282 

 

Взето с Протокол № 31 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.03.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Десета” - Докладна записка относно заличаване на 

«Крепост» ЕООД в ликвидация в Търговския регистър - 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. 10, 

ал. 1, т. 2 , чл. 11, ал. 1, т. 3 от Наредбата за учредяване на търговски 

дружества и упражняване правата на собственост от община Хисаря върху 

общинската част от капитала на търговските дружества, с поименно 

гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема отчета на ликвидатора на «Крепост» ЕООД в ликвидация с 

ЕИК 115117505 за дейността му през 2016 год. 

2. Приема заключителния ликвидационен баланс, представен от 

ликвидатора на «Крепост» ЕООД в ликвидация с ЕИК 115117505.  

3. Ликвидаторът да предприеме действия за заличаване на дружеството в 

Търговския регистър. 

4. Председателят на Общинския съвет да извърши нотариално 

удостоверяване на подписа си и съдържанието на настоящето решение, 

съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. 
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МОТИВИ: За приключване ликвидацията на „КРЕПОСТ“ - ЕООД и 

заличаването на дружеството в Търговския регистър, Общинския съвет-Хисаря 

намира решението за целесъобразно. 

 

 
 

 

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “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 

 

           №  283 

 

Взето с Протокол № 31 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.03.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Единадесета” - 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. 

Инж. В. Макавеев – председател на ПК по устройство на територията, 

инфраструктура, благоустрояване и околна среда – Върнахме докладната 

миналия път защото нямаше достъп до някои имоти и сега няма пречки да се 

приеме. 

След обсъждането с поименно гласуване, справката е прикрепена към 

протокола, с 14 гласа „за” и 1 „въздържал се” Н. Костов, съвета взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  283 

 

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  : 

 

1. Дава съгласие да се извърши делба на  имот № 000 184, землище гр. 

Хисаря, местност „Вранъкови исаци-02”, категория Х,  площ  63.130 дка. нтп – 

изоставена нива, вид собственост – общинска частна.  

2. Приема проекта за делба на имота по т. 1 и утвърждава образуването на 

три нови имота, както следва: 

2.1. Имот 000 234, с площ от 2.731 дка., нтп – изоставена нива, вид 

собственост – общинска частна; 

2.2. Имот 000 235, с площ от 2.378 дка. нтп – полски път, вид собственост 

– общинска публична; 

2.3. Имот 000 238, с площ от 58.021 дка. нтп – изоставена нива, вид 

собственост – общинска частна; 
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3.Възлага на Кмета на община Хисаря да извърши необходимите по закон 

действия за отразяване на делбата, съгласно решението на Общински съвет 

Хисаря. 

 

 МОТИВИ: С цел осъществяване на достъп до собствени имоти, във 

връзка с реализиране на   бъдещи инвестиционни намерение от страна на 

„РЕИЖ” ООД, както и достъп до частни имоти в посока север от имотите на 

дружеството, Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 
 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “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 

 

           №  284 

 

Взето с Протокол № 31 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.03.2017 год. 

 

 

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

№ 94-00-Т-19/23.02.2017 г. от Теодора Петкова Иванова за допускане на 

изработване на ПУП – ПРЗ за част от ПИ 057171, местност „Градините – 03” по 

КВС на гр. Хисаря, Община Хисаря за производствена и складова дейност                                                                                         

- 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 за проектиране 

по чл. 125 от ЗУТ за изработване проект за ПУП-ПРЗ за част от ПИ 057171, 

местност „Градините – 03”, по КВС на гр. Хисаря, Община Хисаря за 

производствена и складова дейност със следните градоустройствени 

показатели: зона Пч с нискоетажно свободно застрояване с Н до 10 м, плътност 

80 %, озеленяване 20 %, Кинт до 2.0.                         

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

за част от ПИ 057171, местност „Градините – 03”, по КВС на гр. Хисаря, 

Община Хисаря за производствена и складова дейност със следните 

градоустройствени показатели: зона Пч с нискоетажно свободно застрояване с 

Н до 10 м, плътност 80 %, озеленяване 20 %, Кинт до 2.0.     

 

 

 

mailto:obstina@hisar.bg


МОТИВИ:  Във връзка с възникнали инвестиционни намерения, 

Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 
 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “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 

 

           №  285 

 

Взето с Протокол № 31 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.03.2017 год. 

 

 

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

№ 26-00-189/10.03.2017 г. от „Ровен Груп” ЕООД за допускане на изработване 

на ПУП – ПРЗ за ПИ 060002, местност „Алван дере” по КВС на с. Паничери, 

Община Хисаря за производствена и складова дейност - 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 06002 местност „Алван дере” по КВС на с. 

Паничери, Община Хисаря за производствена и складова дейност със следните 

градоустройствени показатели: зона Пч с нискоетажно свободно застрояване с 

Н до 10 м, плътност до 80 %, озеленяване мин. 20 %, Кинт до 2.5.                                   

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

за ПИ 06002 местност „Алван дере” по КВС на с. Паничери, Община Хисаря за 

производствена и складова дейност със следните градоустройствени 

показатели: зона Пч с нискоетажно свободно застрояване с Н до 10 м, плътност 

до 80 %, озеленяване мин. 20 %, Кинт до 2.5.                                   
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  МОТИВИ:  Във връзка с възникнали инвестиционни намерения, 

Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

   

 

 

 

 

 
 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

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 

 

           №  286 

 

Взето с Протокол № 31 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.03.2017 год. 

 

Относно: точка „Четиринадесета” - Докладна записка относно даване на 

съгласие за археологическо проучване - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря. 

 

На основание чл. 45,  ал. 7 и ал. 9 и чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 151, ал. 3, т. 5 от ЗКН, 

с поименно гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Дава съгласие доц. д-р Иван Христов да проведе археологическо 

проучване през 2017 год. в имот № 221039, нтп – пасище, мера, ВСО, с площ 

3,591 дка в землището на с. Старосел, местност Манастира. 

 

МОТИВИ: С цел оформянето на археологически ансамбъл в достъпната 

и красива местност „Манастира” и необходимостта от даване на разрешение от 

собственика на имота, Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно.  
 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “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/ 

mailto:obstina@hisar.bg


 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  287 

 

Взето с Протокол № 31 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.03.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Петнадесета” - Докладна записка относно Ежегодна 

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

летище Пловдив – южната врата на България” и прекратяване на членството на 

Облщина Хисаря в Сдружение с нестопанска 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  : 

 

1. Отменя свое Решение № 258, взето с Протокол № 30 от 21.02.2017 г. 

2. Община Хисаря прекратява членството си в Сдружението с нестопанка 

цел „Фонд за развитие на летище Пловдив – южната врата на България”. 

3. Възлага на Кмета на общината да предприеме действия за  уведомяване 

на сдружението за прекратяване на членството на Община Хисаря в Сдружение 

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

България” в съответствие с чл.14, ал.1 от неговия Устав. 

 

МОТИВИ: Летище Пловдив не е постигнало поставените цели при 

учредяването. Липсва финансова възможност Община Хисаря да заплаща 

ежегодната имуществена вноска, която се е увеличила през годините. Целите и 

програмата, които са били заложени са предвиждали повече полети, което да 
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доведе до повече туристи на територията на Община Хисаря и съответно не е 

постигнат този ефект от популяризиране и посещения, поради което се взе 

решение за прекратяване на членството на Община Хисаря в Сдружение с 

нестопанска цел „Фонд за развитие на летище Пловдив – южната врата на 

България“.  

 

 

 
 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

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 

 

           №  288 

 

Взето срещу подпис с Протокол № 32 от Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 10.04.2017 год. 

 

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно Уведомление вх. № 

26-00-247/31.03.2017 г. от Владимир Петков Якимов – управител на „ЯКИМО 

КОНТРОЛ” ЕООД – докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

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

Общински съвет гр. Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 
 

Отказва да закупи имотите: КАФЕ-АПЕРАТИВ със застроена площ 

72.00 кв. м., представляващ самостоятелна двуетажна масивна сграда с два 

самостоятелни входа, построен срещу отстъпено право на строеж в УПИ ІІ-

КОО, кв. 78 по РП на гр. Хисаря и АТЕЛИЕ № 3в за фризьорски и шивашки 

услуги на два етажа, със застроена площ 36,00 кв. м. с два самостоятелни входа, 

представляващ южен самостоятелен обект от двуетажна масивна сграда, цялата 

застроена на 108,00 кв. м., ведно с 1/3 идеална част от общите части на 

сградата, съгласно чл. 38 от ЗС, построено срещу отстъпено право на строеж в 

УПИ ІІ-КОО, кв. 78 по РП на гр. Хисаря, собственост на „ЯКИМО КОНТРОЛ” 

ЕООД, ЕИК 200307656. 

 МОТИВИ: В бюджета на община Хисаря, няма предвидени средства за 

закупуване на имоти. Общински съвет-Хисаря намира за целесъобразно. 
 

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

Подписали – 13      - “против” – няма 

Гласували – 13     - “въздържали се” – 2 

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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