
     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 

 
           №  289 
 

Взето с Протокол № 33 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 18.04.2017 год. 
 

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно дейността и мерки 
на РСПБЗН – гр. Хисаря във връзка с предстоящия летен противопожарен период 
– 2017 год. - докладва Г. Султанов – председател на ОбС-Хисаря. 
 

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

Р  Е  Ш  И  : 
 

Приема информацията за дейността и мерки на РСПБЗН – гр. Хисаря във 
връзка с предстоящия летен противопожарен период – 2017 год. 

 
МОТИВИ: С приемането на информацията за дейността и мерки на 

РСПБЗН гр. Хисаря във връзка с предстоящия летен пожароопасен период – 2017 
г. се извършва проверка и за готовността на местната РСПБЗН да реагира при 
пожари, включително и в горските територии общинска собственост. 
Общинския 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/ 
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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 

 
           №  290 
 

Взето с Протокол № 33 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 18.04.2017 год. 
 

Относно: точка „Втора” - Докладна записка относно приемане Общинска 
програма за закрила на детето за 2017 год. - докладва Г. Султанов – председател 
на ОбС-Хисаря. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,  Общински съвет 
гр.Хисаря 
     Р  Е  Ш  И  : 

 
Приема Общинска програма за закрила на детето за 2017 год. 
 
МОТИВИ:  Приемането решението е в изпълнение на разпоредбите на 

Закона за закрила на детето и има за цел да планира текущата практическа 
дейност по закрила на детето в община Хисаря. Общинския 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/ 
 
 

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 

 
           №  291 
 

Взето с Протокол № 33 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 18.04.2017 год. 
 

Относно: точка „Трета” - Докладна записка относно Състоянието на 
парковете в общината, поддържане, опазване на тревната и дървесна 
растителност - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

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

гр.Хисаря 
     Р  Е  Ш  И  : 

 
Приема Информация относно състоянието на парковете в общината, 

поддържането и опазването на тревната и дървесна растителност. 
 
МОТИВИ: С оглед контрола върху имотите публична общинска 

собственост, предназначени за задоволяване на обществените потребности на 
населението, състоянието на парковете в общината, поддържане и опазване 
растителността, Общинския 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/ 
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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 

 
           №  292 
 

Взето с Протокол № 33 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 18.04.2017 год. 
 
 
 

Относно: точка „Четвърта” - Докладна записка относно 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 чл.9 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, с 
поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 
    Р  Е  Ш  И  : 
 
1. Прекратява конкурса за възлагане управлението на «Медицински център 

І-Хисар» ЕООД, открит с Решение № 251, взето с Протокол № 27 от 26.02.2017 
г. на Общински съвет Хисаря. 

2. Да се направи изменение на Нередбата за учредяване на търговски 
дружества и упражняване праватана собственост на община Хисаря върху 
общинската част от капитала на търговските дружества в часта за избиране на 
управител респективно – само за „Медицински център І-Хисар”. 

 
МОТИВИ: Поради обективни причини, представляващи пречка за 

класиране на единствения кандидат и поради липса на други кандидати, 
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Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. С оглед 
подготовката и провеждането на нов конкурс и с цел обезпечаване явяването на 
повече кандидати, Общински съвет Хисаря, взе решение за изменение на своя 
подзаконов нормативен акт. 

 
 
 

 
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 

 
           №  293 
 

Взето с Протокол № 33 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 18.04.2017 год. 
 
 

Относно: точка „Пета” - Докладна записка относно информация за 
актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и 
второстепенните разпоредители към 31.03.2017 г., Актуализация на Бюджет 2017 
г. и отчет на приходите към 31.03.2017 г. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 
община Хисаря. 

 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2, чл. 
125, ал. 4 от ЗПФ и чл. 41, ал. 2 и чл. 42 ал. 4 от Наредбата на Общинския 
съвет, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 
    Р  Е  Ш  И  : 
 
1. Приема информацията за актуализираните промени по бюджета на 

Община Хисаря  и второстепенните разпоредители към 31.03.2017 г., съгласно 
Приложения №  1 – колони №1,2,3,4; 

2. Приема отчета по бюджета на Общината към 31.03.2017 г., съгласно 
Приложение № 1 – колони №5,6,7,8; 

3. Приема отчета за изпълнението на приходите по бюджета на Общината 
към 31.03.2017 г., съгласно Приложение № 2 

4. Приема отчета за изпълнението на Инвестиционната програма на 
Общината към 31.03.2017 г., съгласно Приложение № 5 

5. Приема актуализираните промени по плана на бюджета на Община 
Хисаря и второстепенните разпоредители за 2017 г., съгласно Приложение № 3 
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6. Допълва списъка на пътуващите служители утвърден с Приложение № 
13 към Решение № 240/26.01.2017 г. на ОбС гр. Хисаря, които имат право на 
транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно 
Приложение № 4. 

 
МОТИВИ:  Настоящето решение е в изпълнение разпоредбите на Закона 

за публичните финанси (Обн. - ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 
г.), уреждащ процедурата по приемане на отчета за изпълнение на общинския 
бюджет  и участието на местната общност в този процес относно контрола върху 
публичните финанси, както и в изпълнение на разпоредбите относно  
предоставяне на средства на общинските  училища и обслужващите им звена, 
поради което Общинския съвет намира същото 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 

 
           №  294 
 

Взето с Протокол № 33 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 18.04.2017 год. 
 

Относно: точка „Шеста” - Докладна записка относно утвърждаване на 
конкурсна документация за 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 ЗОС, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 
 
    Р  Е  Ш  И  : 
 
Приема и одобрява представената конкурсната документация за 

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. 
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МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на т. 3 от Решение № 279, взето с 
Протокол № 31/21.03.2017 год. и с оглед предложената конкурсна документация, 
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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  ХИСАРЯ 
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П р е п и с ! 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
           №  295 
 

Взето с Протокол № 33 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 18.04.2017 год. 
 

Относно: точка „Седма” - Докладна записка относно съгласие за 
провеждане на 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 Митко Маджаров да проведе археологическо 

проучване през 2017 год. в имот № 117018, (пасище, мера), местността 
Секизхарман, землище на с. Кръстевич. 

 
МОТИВИ: За провеждане на редовни археологически разкопки през 2017 

г. в имот-общинска собственост, 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 

 
           №  296 
 

Взето с Протокол № 33 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 18.04.2017 год. 
 
 

Относно: точка „Осма” - Докладна записка относно приемане и 
утвърждаване начална тръжна цена за продажба на имот 055901, землище гр. 
Хисаря - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

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

1 и чл. 41,  ал. 2 от Закона за общинската собственост и направеното 
предложение от инж. Г. Пирянков за завишаване цената с 30%, с поименно 
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 
    Р  Е  Ш  И  : 
 
1. Да се извърши  продажба чрез публичен явен търг на:  
1.1. Имот № 055901, землище гр. Хисаря, площ 1.606 дка. нтп – др.жил. 

терен, местност „Градините-03” - частна общинска собственост съгласно АОС 
№ 885/06.02.2017 г. 

2. Приема начална тръжна цена  за имота по точка 1, пазарната стойност, 
определена с доклад на  “ПЛОВДИВИНВЕСТ-21” АД гр. Пловдив завишена с 
30%, както следва: 

№ Описание на имота Площ 
дка. 

Начална тръжна цена 
без ДДС 

1 Имот № 055901, м. Градините 
-03, землище гр. Хисаря, нтп 
– друг жил.терен 

1.606 12 532.00 лв. 
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3. Възлага на Кмета на община Хисаря да  проведе публичния явен търг и 
сключи договора за продажба. 

 

МОТИВИ: Началната тръжна цена, която е приета от Общински съвет-
Хисаря, е с оглед интересите на Общината, тъй като същата е по-висока от 
данъчната оценка и е съобразена с обстоятелството, че имота е с променено 
предназначение - друг вид жилищен терен, което следва да бъде отчетено, като 
се завиши цената.  За предложения за продажба имот има проявен интерес  за 
закупуването му 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” – 12 
Присъствали – 16     - “против” – няма 
Гласували – 16     - “въздържали се” – 4 
 
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 

 
           №  297 
 

Взето с Протокол № 33 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 18.04.2017 год. 
 
 
 

Относно: точка „Девета” - Докладна записка относно кандидатстване на 
община Хисаря за предоставяне на средства от Фонд „Социална закрила” с 
проект: „Изграждане на дренаж за отвеждане на подпочвени води в Дом за стари 
хора с. Старосел, община Хисаря” - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община 
Хисаря. 

 
 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 
 
    Р  Е  Ш  И  : 
 

1.  Дава съгласие Община Хисаря да кандидатства за предоставяне на 
средства от Фонд „Социална закрила” с проект: „Изграждане на дренаж за 
отвеждане на подпочвени води в Дом за стари хора с. Старосел, община 
Хисаря”.  

2.   Дава съгласие 10 % от стойността на общия бюджет по проекта да бъдат 
финансирани от бюджета на община Хисаря. 

 
МОТИВИ: С това решение се цели подобряване на условията и начина на 

живот на хората в Дома за стари хора с. Старосел и осигуряване на здрава и 
стабилна сграда. Чрез дренажа ще се отведат подпочвените води, ще се съхранят 
стените и основите на сградата и ще се спестят средства от бюджета, които 
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ежегодно се разходват за поддържащи ремонти. Ето защо 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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     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 

 
           №  298 
 

Взето с Протокол № 33 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 18.04.2017 год. 
 

Относно: точка „Десета” - Докладна записка относно възстановяване 
право на собственост върху земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ на н-ци на Стайко 
Николов Стайков - 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  : 
 
Отлага вземането на решение по докладната относно възстановяване право 

на собственост върху земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ на н-ци на Стайко Николов 
Стайков за заседанието през м. май 2017 г. за доуточняване. 

 
МОТИВИ: Предлага се да се проучи до следваща редовна сесия на 

Общински съвет, дали в посочените местности, съобразно Решение на поземлена 
комисия за признаване право на собственост, не е налична свободна земя, която 
да бъде възстановена на собствениците по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ, при спазване на 
законовите изисквания. С оглед възникналата необходимост от допълнително 
изясняване от Общинска служба “Земеделие”, Общински съвет-Хисаря намира 
решението за отлагане до следваща сесия 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 

 
           №  299 
 

Взето с Протокол № 33 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 18.04.2017 год. 
 

Относно: точка „Единадесета” - Докладна записка относно Заявление вх. 
№ 94-00-А-62/09.03.2017 г. от Ивайло Владимиров Николов, Димитър Кирилов 
Белелиев и Атанас Петров Куковски за допускане и одобряване на ПУП-
Парцеларен план на трасе за довеждащи улични ВиК мрежи и площадково ВиК 
за ПИ 133007 и ПИ 133042, местност “Каменица-04”, землище гр. Хисаря, 
Община Хисаря - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,  
Общински съвет гр.Хисаря 

 
     Р  Е  Ш  И  : 
 

Одобрява ПУП-Парцеларен план на трасе за довеждащи улични ВиК 
мрежи и площадково ВиК за ПИ 133007 и ПИ 133042, местност “Каменица-04”, 
землище гр. Хисаря, Община Хисаря по кафявите и зелени линии на приложения 
проект, нераделна част от настоящото решение. 

МОТИВИ: Общински съвет-Хисаря, намира решението за целесъобразно, 
с оглед проявените инвеститорски намерение и спазване на нормативната 
уредба. 
 
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/   
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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 

 
           №  300 
 

Взето с Протокол № 34 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.05.2017 год. 
 

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно работата на РУ на 
МВР-Хисаря по предотвратяване и разкриване на престъпления на територията 
на община Хисаря за изминалата 2016 год. - докладва Г. Султанов – председател 
на ОбС-Хисаря. 

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

Хисаря 
     Р  Е  Ш  И  : 
 
 Приема информацията относно работата на РУ на МВР-Хисаря по 
предотвратяване и разкриване на престъпления на територията на община 
Хисаря за изминалата 2016 год. 
 
 МОТИВИ: Решението е с цел проверка на оперативната обстановка в 
Общината, взаимодействието на РУП с изпълнителната власт за решаването на 
местните проблеми – спазването на законността, работата по безопасността на 
движението, опазване на обществения ред в изпълнение на Наредба № 1 на 
Общинския съвет. След като отчете, че предоставената информация е  подробна 
и изчерпателна, Общински съвет-Хисаря, намира решението за целесъобразно. 
 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 13 
Присъствали – 13     - “против” – няма 
Гласували – 13     - “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 

 
           №  301 
 

Взето с Протокол № 34 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.05.2017 год. 
 
 

Относно: точка „Втора” - Информация относно готовността на общината 
за летния сезон - докладва П. Петров – секретар 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 информацията за готовността на общината за летния сезон. 
 
МОТИВИ: Приемането решението има за цел да провери готовността  на 
общината за летния туристически сезон, като атрактивна туристическа 
дестинация за балнеология и СПА туризъм.  След обсъждане на предоставената 
информация, Общински съвет-Хисаря, намира същата за изчерпателна, поради 
което взетото решение е целесъобразно. 

 
 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 13 
Присъствали – 13     - “против” – няма 
Гласували – 13     - “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 

 
           №  302 
 

Взето с Протокол № 34 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.05.2017 год. 
 

Относно: точка „Трета” - Информация относно реализация на проектите 
по Европейски програми и проектната готовност на Общината за предстоящите 
- докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

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

Хисаря 
     Р  Е  Ш  И  : 
 

Приема информацията за реализация на проектите по Европейски 
програми и проектната готовност на Общината за предстоящите програми. 
 

МОТИВИ: Приемането решението има за цел да провери по какви проекти 
работи общината, на какъв етап е от изпълнението им и сроковете, в които следва 
да бъдат завършени, поради което Общински съвет-Хисаря намира решението за 
целесъобразно. 

 
 

 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 13 
Присъствали – 13     - “против” – няма 
Гласували – 13     - “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 

 
           №  303 
 

Взето с Протокол № 34 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.05.2017 год. 
 

Относно: точка „Четвърта” - Докладна записка относно преобразуване на 
ОУ „Христо Ботев” с. Красново в обединено защитено училище - докладва инж. 
П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

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

Хисаря 
    Р  Е  Ш  И  : 

 
Дава съгласие за предприемане на процедура за преобразуване на Основно 

училище  „Христо Ботев” с. Красново в Обединено защитено училище „Христо 
Ботев” с. Красново. 

 
 МОТИВИ: С цел стимулиране и  задържане на учениците в 
образователната система и това, че обединените училища ще осигуряват 
завършен първи гимназиален етап и професионална квалификация на учениците, 
която ще им позволява да започнат работа или да продължат средното си 
образование в професионална гимназия, Общински съвет-Хисаря намира 
решението за целесъобразно. 
 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 9 
Присъствали – 13     - “против” – 3 
Гласували – 13     - “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 

 
           №  304 
 

Взето с Протокол № 34 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.05.2017 год. 
 

Относно: точка „Пета” - Информация относно намаляване броя на 
учениците в ОУ „Христо Ботев" с. Паничери  - докладва инж. П. Дойкова – кмет 
на община Хисаря.   

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

Хисаря 
     Р  Е  Ш  И  : 
 
 Отлага вземането на решение по докладната записка относно намаляване 
броя на учениците в ОУ „Христо Ботев". Паничери за дооформяне с проект за 
решение и провеждане на извънредно заседание.  
 
 МОТИВИ: Във връзка с тревожното намаляване броя на учениците в 
ОУ „Христо Ботев" в с. Паничери, Общински съвет-Хисаря намира решението за 
целесъобразно. 

 
 

 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 10 
Присъствали – 13     - “против” – 1 
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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     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 

 
           №  305 
 

Взето с Протокол № 34 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.05.2017 год. 
 
 
 

Относно: точка „Шеста” - Докладна записка относно възстановяване 
право на собственост върху земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ на н-ци на Стайко 
Николов Стайков - 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 № 117126,  местност “Среща”, в землището на  село 
Кръстевич, с площ 9.769 дка. за възстановяване правото на собственост на 
наследниците на Стайко Николов Стайков.  

2. Предоставя част от имот № 117082,  местност “Среща”, в землището 
на  село Кръстевич, с площ 2.214 дка. за възстановяване правото на собственост 
на наследниците на Стайко Николов Стайков. 
 

МОТИВИ: За приключване на производствата по обезщетяване със 
земеделски земи от общинския поземлен фонд Общинските съвети предоставят 
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земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от условия, посочени в § 
27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, (ДВ бр. 62/2010 год.), в случая 
установяване на границите на земеделския имот, за който има  издадено решение 
на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване 
на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници, 
поради което Общинския съвет намира решението за целесъобразно.    

 
 

 
 
 
 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 13 
Присъствали – 13     - “против” – няма 
Гласували – 13     - “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 

 
           №  306 
 

Взето с Протокол № 34 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.05.2017 год. 
 
 
 

Относно: точка „Седма” - Докладна записка относно писмо вх. № 
125/21.04.2017г. на ОС по Земеделие гр. Хисаря, за отмяна на Решение № 265, 
взето с протокол № 30/21.02.2017г. поради допуснати технически грешки - 
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. Отменя свое Решение № 265, взето с Протокол № 30/21.02.2017г., поради 

допусната техническа грешка при изписване номерата на имотите.  
2. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците 

на Койчо Стефанов Сакутов: 
• Имот № 111082,  местност “Баксан”, в землището на  село Старосел, 

с площ 0.221 дка.  
• Имот № 110025,  местност “Кошовица”, в землището на  село 

Старосел, с площ 1.625 дка.  
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МОТИВИ: Във връзка с отстраняване на допуснатите технически грешки 
в Решение № 265, взето с Протокол № 30/21.02.2017г., Общински съвет-Хисаря 
намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 13 
Присъствали – 13     - “против” – няма 
Гласували – 13     - “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 

 
           №  307 
 

Взето с Протокол № 34 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.05.2017 год. 
 
 

Относно: точка „Девета” - Докладна записка относно приемане и 
утвърждаване начална тръжна цена за продажба на: УПИ I – Туристически дом 
на БПС, квартал 1 а по КРП на гр. Хисаря - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 
община Хисаря.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 3 от Закона 
за данък върху добавена  стойност, с поименно гласуване, Общински съвет 
гр. Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Да се извърши  продажба чрез публичен явен търг на: УПИ I – 
Туристически дом на БПС, квартал 1 а по КРП на гр. Хисаря, с площ от 5 230.00 
кв. м., частна общинска собственост, съгласно АОС № 26/24.02.2006 г.  

2. Приема и утвърждава за начална тръжна цена на имота по точка 1, 
пазарната цена, определена с доклад  на „РАЙЧЕВА –ВЕДИ КОНСУЛТ” ЕООД, 
с начислен ДДС към нея - 615 048.00 (шестстотин и петнадесет хиляди  
четиридесет и осем ) лева. 

3. Възлага на Кмета на община Хисаря да организира и проведе публичен 
явен търг и сключи договор за продажба. 
 

МОТИВИ: Общински съвет-Хисаря, определи начална тръжна цена, като 
прие изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител, която съответства на 
законовото изискване да не е по-ниска от данъчната оценка на имота. За 
предложения за продажба имот има проявен интерес  за закупуването му и с цел 
осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване финансирането 
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на голяма част от общинските дейности, Общинския съвет намира решението за 
целесъобразно.    

 
 
 
 

 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 13 
Присъствали – 13     - “против” – няма 
Гласували – 13     - “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 

 
           №  308 
 

Взето с Протокол № 34 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.05.2017 год. 
 
 

Относно: точка „Десета” - Докладна записка относно предоставяне под 
наем на имот  042122, с нтп – овощна градина (вишни), площ 8.635 дка., местност 
„Горен орешак” , землище  село 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,  подточка ІІ.1.3 ( нова) – Земеделски имоти, включва: 

- имот  042122, с нтп – овощна градина (вишни), IV  категория, площ 8.635 
дка., местност „Горен орешак”, землище  село Беловица, частна общинска 
собственост съгласно АОС № 9/08.12.2000 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 отдаване на 
имота по точка 1 за срок от 10 години. 
 3. Търгът по точка 2 да се проведе при начална тръжна цена от 310.00 
(триста и десет) лева годишно, представлаваща пазарната годишна наемна цена, 
съгласно доклад на лицензиран оценител на „Пловдивинвест-21” АД.  
 

МОТИВИ: Има проявен интерес от страна на земеделска кооперация за 
наемане на имота, както и с цел осигуряване на приходи за общинския бюджет 
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за обезпечаване финансирането на голяма част от общинските дейности, 
Общински съвет-Хисаря намира настоящото решение за целeсъобразно. 

 
 
 
 
 

 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 13 
Присъствали – 13     - “против” – няма 
Гласували – 13     - “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      
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П р е п и с ! 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
           №  309 
 

Взето с Протокол № 34 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.05.2017 год. 
 
 

Относно: точка „Единадесета” - Докладна записка относно отдаване под 
наем на самостоятелна сграда – павилион, имот № 220 по КП на гр. Хисаря, с 
площ от 82.00 кв.м. намиращ се на бул. „Хр. Ботев” гр. Хисаря - 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 и ал. 2 ,  

чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 45, ал. 5, т. 2 от ЗДДС, с поименно гласуване, 
Общински съвет гр. Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 
 
1. 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 под наем 
за срок от 10 години, дейност – офис, на: 

- Метален павилион, намиращ се на бул. „Хр. Ботев” гр. Хисаря, 
представлаващ самостоятелна сграда  - ПИ № 220 по КП на гр. Хисаря, с площ 
от 82. 00 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС № 224/25.03.2011г. 
 2. Търгът по точка 1 да се проведе при начална тръжна цена от 206.64 
(двеста и шест лева, шестдесет и четири стотинки),  представлаваща 
пазарната месечна наемна цена, съгласно доклад на лицензиран оценител на 
„Пловдивинвест-21” АД с включен ДДС.  

3. Възлага на Кмета на община Хисаря да  проведе публичния явен търг 
и въз основа на резултата от търга да сключи договор за наем. 

 

МОТИВИ: Има проявен интерес за наемане на павилиона, 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” – 13 
Присъствали – 13     - “против” – няма 
Гласували – 13     - “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 

mailto:obstina@hisar.bg


 
           №  310 
 

Взето с Протокол № 34 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.05.2017 год. 
 

Относно: точка „Дванадесета” - Докладна записка относно писмо входящ 
№ 24-00-138/24.04.2017 год. от Директора на Областна дирекция „Земеделие” – 
Пловдив с искане за предоставяне  на имоти с нтп – полски пътища и напоителни 
канали при условията и разпоредбите на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ и чл.75б от 
ППЗСПЗЗ - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37в, ал. 16 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и 75б от 
ППЗСПЗЗ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 
Р  Е  Ш  И  : 

 
1. Дава съгласие, за предоставяне под наем на имоти с нтп - полски пътища, 

които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите включени в 
масивите за ползване по споразумения/разпределения - „ТРАЙНИ 
НАСАЖДЕНИЯ за стопанската 2016/2017 г., по цена в размер на средното 
рентно плащане за „трайни насаждения”  общо за  землището на община 
Хисаря - 15.00 (петнадесет) лева.    

2. В 7-дневен срок от влизането в сила на решението, кметът да издаде 
заповед, която да се публикува на интернет страницата на общината.   

3. В едномесечен срок от издаване на заповедта по т. 2 ползвателите да 
внасат по банкова сметка на общината сумата за определените за ползване 
полски пътища и сключат с кмета на общината договори за наем за стопанска 
2016/2017 година.  

4. В договора за наем да се запише условието, че  ползвателят, на който са 
предоставени полските пътища, е длъжен да осигурява достъп до имотите, 
декларирани и заявени за ползване в реални граници през настоящата и следваща 
стопански години. 

5. Дава съгласие за предоставяне на нефункциониращи канали в землището 
на с. Паничери попадащи в трайните насаждения на Цветелин Тодоров Салутски:  
канал  № 000121 с площ от 1.262 дка. и част от канал № 000103, с площ от 2.703 
дка.  по цена в размер на средното рентно плащане за „трайни насаждения”   
за  землището на село Паничери  - 17.00 (седемнадесет) лева.  

6. Кметът на общината да  отправи предложение до ползвателя на масива - 
Цветелин Тодоров Салутски за сключване на договор за имотите: 
нефунциониращ канал  № 000121 с площ от 1.262 дка. и нефунционираща част 
от канал № 000103, с площ от 2.703 дка.  по цена в размер на средното рентно 



плащане за „трайни насаждения”   за  землището на село Паничери  - 17.00 
(седемнадесет) лева.  

7. В едномесечен срок от получаването на предложението по т.6 Цветелин 
Тодоров Салутски следва да сключи договор с Кмета на общината за стопанска 
2016/2017 година след заплащане на сумата от 68.00 (шестдесет и осем) лева. 

 
МОТИВИ: Напоителните канали не функционират, поради което след 

като са изгубили функцията си, могат да бъдат предоставени под наем на 
подалите заявление лица. Идентична е ситуацията и с полските пътища, които се 
предоставят под наем. Същите не са необходими за осигуряване на пътен достъп 
до имотите. 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” – 12 
Присъствали – 13     - “против” – 1 
Гласували – 13     - “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 

 
           №  311 

mailto:obstina@hisar.bg


 
Взето с Протокол № 34 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.05.2017 год. 
 
 

Относно: точка „Тринадесета” - Докладна записка относно актуализация 
на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с 
общинската собственост за 2017 година - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 
община Хисаря. 

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

9 т. 2  от Закона за общинската собственост и направеното предложение от Ат. 
Куковски за корекция в т. 2, 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, подточка ІІ.1.3. (нова) – Земеделски имоти,  включва: 
 имот № 184018, площ 7.429 дка. нтп – нива, IV категория, местност 

„Оризара” , землище с. Черничево 
2. Имотите по т. 1 да се предоставят под наем, след провеждане на 

публично оповестени явни търгове, за срок от 10 години, за създаване и 
отглеждане на трайни насаждения,  при условие, че 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. 

3. Кметът да възложи на независим експерт - оценител да изготви пазарни 
оценки за предоставяне под наем на имотите по т.1, които да се докладват в 
заседание на Общински съвет. 

 
МОТИВИ: Има проявен интерес за инвестиционни намерения, 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” – 12 



Присъствали – 13     - “против” – няма 
Гласували – 13     - “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 

mailto:obstina@hisar.bg


 
           №  312 
 
 

Взето с Протокол № 34 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.05.2017 год. 
 
 
 

Относно: точка „Четиринадесета” - Докладна записка относно промяна на 
Инвестиционната програма на Община Хисаря за 2017 г. и промяна на Бюджета 
за 2017 г. - 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 на Общинския съвет, с поименно гласуване, 
Общински съвет гр. Хисаря 

 
Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Променя  Инвестиционната програма на Община Хисаря за 2017 г., 
съгласно Приложение № 1. 

2. Променя  плана на бюджета на Община Хисаря и второстепенните 
разпоредители за 2017 г., съгласно Приложение № 2. 

 
 
МОТИВИ: Постъпилите сигнали за замърсяване в с. Старосел, както и 

информация за наложително изкърпване на улична настилка в Община Хисаря, 
след есенно зимния сезон, налагат неотложено да се вземат мерки за 
включването им в инвестиционната програма на Общината, което ще доведе до 
промяна и в плана на бюджета. С оглед преценката и даване на приоритет при 
реализиране на определени обекти, което налага промяна в инвестиционната 
програма и плана на бюджета на Общината, Общински съвет-Хисаря, намира 
решението за целесъобразно. 

 
 
 
 
 

 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 12 
Присъствали – 13     - “против” – няма 
Гласували – 12     - “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 

 
           №  313 
 

mailto:obstina@hisar.bg


Взето с Протокол № 34 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.05.2017 год. 
 
 
 

Относно: точка „Петнадесета” - Докладна записка относно  заявление вх. 
№ 94-00-К-59(1)/10.05.2017 г. от Кольо Енев Аврамов за допускане изработване 
на ПУП - Парцеларен план на трасе за електрически кабел 1 kV, новопроектирана 
канализация и водопроводно отклонение от съществуващ водопровод за 
захранване на ПИ 055497, местност “Градините-03”, землище гр. Хисаря, 
Община Хисаря - 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, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, с поименно гласуване, 
Общински съвет гр. Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 
 
1. Дава съгласие за преминаване на трасе за електрически кабел 1 kV, 

новопроектирана канализация и водопроводно отклонение от съществуващ 
водопровод за захранване на ПИ 055497, местност “Градините-03”, землище гр. 
Хисаря, Община Хисаря, преминаващи през ПИ 002217, ПИ 055922 по КВС на 
землище гр. Хисаря - общинска собственост, и улична мрежа в регулационните 
граници на гр. Хисаря, кв. Веригово - ПИ 002916. 

2. Одобрява на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Задание по чл. 125 от ЗУТ 
за проектиране на ПУП - Парцеларен план на трасе за електрически кабел 1 kV, 
новопроектирана канализация и водопроводно отклонение от съществуващ 
водопровод за захранване на ПИ 055497, местност “Градините-03”, землище гр. 
Хисаря, Община Хисаря. 

3. Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, проучване и проектиране 
на ПУП - Парцеларен план на трасе за електрически кабел 1 kV, новопроектирана 
канализация и водопроводно отклонение от съществуващ водопровод за 
захранване на ПИ 055497, местност “Градините-03”, землище гр. Хисаря, Община 
Хисаря през ПИ 002217, ПИ 002916, ПИ 055922 - общинска собственост. 

 
МОТИВИ: С оглед необходимостта от изразяване на съгласие от 

Общинския съвет за преминаване на трасетата  през общински имоти съобразно 
разпоредбите ППЗОЗЗ, Общинския съвет намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

 



Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 13 
Присъствали – 13     - “против” – няма 
Гласували – 13     - “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 

 
           №  314 
 

Взето с Протокол № 34 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.05.2017 год. 

mailto:obstina@hisar.bg


 
 
 

Относно: точка „Шестнадесета” - Докладна записка относно заявление вх. 
№ 26-00-329/27.04.2017 г. от „ЕС ВИ ПИ – Стоян Пашкулов” за допускане 
изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 533041, местност “Алван дере”, землище с. 
Паничери, Община Хисаря, с промяна на предназначението 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 изработването на проект за ПУП – ПРЗ за ПИ 533041, местност „Алван дере” 
по КВС на с. Паничери, Община Хисаря за промяна на предназначението на 
земеделска земя за производствена и складова дейност със следните 
градоустройствени показатели: зона Пч до 3 етажа и 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 533041, местност „Алван дере” по КВС на с. Паничери, Община Хисаря за 
промяна на предназначението на земеделска земя за производствена и складова 
дейност със следните градоустройствени показатели: зона Пч до 3 етажа и с Н до 
10 м, плътност до 80 %, озеленяване мин. 20 %, Кинт до 2.5.                                   

 
МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения, 

Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно.  
 
 
 
 

 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 13 
Присъствали – 13     - “против” – няма 
Гласували – 13     - “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 

 
           №  315 
 

Взето с Протокол № 34 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.05.2017 год. 
 
 

mailto:obstina@hisar.bg


 
Относно: точка „Седемнадесета” - Докладна записка относно заявление 

вх. № 94-00-Л-6(2)/10.04.2017 г. от Лазар Ганчев Илчевски за допускане 
изработване на ПУП-ПЗ за част от ПИ 056126, местност “Градините-03”, 
землище гр. Хисаря, Община Хисаря, съгласно Наредба № 19 /25.10.2012 г.за 
строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им за 
изграждане на „Селскостопанска сграда за отглеждане на животни – коне, 
съхранение на фураж и помещение за обитаване” - 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 изработването на проект за ПУП – ПЗ за част от ПИ 056126, местност 
“Градините-03”, землище гр. Хисаря, Община Хисаря, без промяна на 
предназначението за „Селскостопанска сграда за отглеждане на животни – коне, 
съхранение на фураж и помещение за обитаване”.                              

2. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешава изготвяне на ПУП – ПЗ 
за част от ПИ 056126, местност “Градините-03”, землище гр. Хисаря, Община 
Хисаря, без промяна на предназначението за „Селскостопанска сграда за 
отглеждане на животни – коне, съхранение на фураж и помещение за обитаване”.               

 
МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения, 

Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 

 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 13 
Присъствали – 13     - “против” – няма 
Гласували – 13     - “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 

 
           №  316 
 

Взето с Протокол № 34 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.05.2017 год. 
 

Относно: точка „Осемнадесета” - - Докладна записка относно издаване на 
разрешително за водовземане от  повърхностен воден обект – язовир „Дренака” 
-  докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

mailto:obstina@hisar.bg


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 44, ал. 1, чл. 46, 
ал. 1, б. „ж”, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, с поименно 
гласуване, с поименно гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря 

 
Р  Е  Ш  И  : 

     
Да бъде издадено Разрешително за водовземане от повърхностен воден 

обект – язовир „Дренака”, землище на с. Кръстевич, ЕКАТТЕ  40333, община 
Хисаря за напояване на селскостопански култури и култивирана шипка, къпина 
и малини, находящи се в имоти № 219 010, № 231 049, № 214 034, землище на с. 
Кръстевич, община Хисаря с обща площ от 48 307  дка., на името на РТС Агро 
ЕООД, с. Кръстевич, ул. „26” №16. 

 МОТИВИ: Настоящото решение е прието в изпълнение на разпоредбите 
на Закона за водите за издаване на разрешения за водовземане от водни обекти, 
които са общинска собственост. Ето защо Общински съвет-Хисаря, намира 
решението за целесъобразно. 
 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 13 
Присъствали – 13     - “против” – няма 
Гласували – 13     - “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 

 
           №  317 
 

Взето с Протокол № 34 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.05.2017 год. 
 

Относно: точка „Деветнадесета” - Докладна записка относно издаване на 
разрешително за водовземане от  повърхностен воден обект – язовир „Лещака” -  
окладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

mailto:obstina@hisar.bg


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 44, ал. 1, чл. 46, 
ал. 1, б. „ж”, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, с поименно 
гласуване, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 
Р  Е  Ш  И  : 

Да бъде издадено Разрешително за водовземане от повърхностен воден 
обект – язовир „Лещака” чрез препомпване, землище на с. Кръстевич, община 
Хисаря за напояване на технически и многогодишни култури, находящи се в 
имоти № 228 050, № 230 002, № 230 005, № 230 006, № 230 007 землище на с. 
Кръстевич, община Хисаря с обща площ от 34 дка, на името на „РТС АГРО” 
ЕООД, ЕИК 204033619, със седалище на управление с. Кръстевич ул. „26-та” № 
16.  
     МОТИВИ: Настоящото решение е прието в изпълнение на разпоредбите 
на Закона за водите за издаване на разрешения за водовземане от водни обекти, 
които са общинска собственост. Ето защо Общински съвет-Хисаря, намира 
решението за целесъобразно. 
 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 13 
Присъствали – 13     - “против” – няма 
Гласували – 13     - “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 
 
           №  318 
 

Взето с Протокол № 34 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.05.2017 год. 
 

Относно: точка „Двадесета” - 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. 

mailto:obstina@hisar.bg


 
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. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 500 (петстотин) лв. на 
Пени Тодоров Ганчевски, с. Ново Железаре, за възстановяване след оперативна 
интервенция и за покриване на част от сумата за възстановяване на здравно 
осигурителните му права за пет години назад възлизаща на 1200лв.. 

2. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 300 (триста) лв. на 
Иван Нанов Шипков с. Старосел, ул. Простор №4, за покриване на част от 
разходите по провеждане на скъпоструващо оперативно лечение- имплантиране 
на проксимален феморален пирон антиротационен със спирала, титан, за което е 
заплатена сумата от 1890лв. според приложената фактура. 

3. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 300 (триста) лв. на 
Велика Пенчева Панина, с. Старосел,  общ. Хисаря, за покриване на част от 
разходите необходими за лечение. Състоянието й изисква продължително и 
скъпоструващо лечение.  Има приложена епикриза.  

4. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 200 (двеста) лв. на 
Георги Димитров Андонов, гр. Хисаря, ул. Стряма № 9. Лицето е с влошено 
здравословно състояние и се нуждае от системно закупуване на лекарства за 
провеждане на лечение.                                                         

 
МОТИВИ: Във връзка с положителното становище на комисията, 

назначена от Кмета на общината със Заповед РД-05-90/02.03.2012 година след 
разглеждане на подадените от лицата заявления за отпускане на помощи и 
предвид това, че същите отговарят на условията на Наредбата за подпомагане на 
социално слаби граждани  от бюджета на Община Хисаря, приета с Решение № 
226, Протокол № 25 от 22.03.2012 год., изменена и допълнена с Решение № 56, 
Протокол № 9 от 21.02.2012 год. от Общински съвет Хисаря. Ето защо 
Общинския съвет намира решението за целесъобразно.    

 
 
 
 

 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 13 
Присъствали – 13     - “против” – няма 
Гласували – 13     - “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 

 
           №  319 
 

Взето с Протокол № 34 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.05.2017 год. 
 
 
 

mailto:obstina@hisar.bg


Относно: точка „Двадесет и първа” - 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 г. на ОбС гр. Хисаря, които имат право на 
транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно, както 
следва: 

 
ІV. Общинско горско стопанство - Хисаря 
1. Цветан Вангелов Стоянов – директор ОП „Общинско горско стопанство 

– Хисаря” – от с. Ръжево Конаре, общ. Калояново до гр.Хисаря и 
обратно. 

 
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” – 13 
Присъствали – 13     - “против” – няма 
Гласували – 13     - “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 

 
           №  320 
 

Взето с Протокол № 34 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.05.2017 год. 
 
 
 

Относно: точка „Двадесет и втора” - Докладна записка относно  даване 
съгласие за разполагане на временен, мобилен водопровод в общински полски 
пътища №207021 и №186064 в землището на с. Красново, община Хисаря                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

mailto:obstina@hisar.bg


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

Общински съвет гр. Хисаря 
 

Р  Е  Ш  И  : 
  
Дава съгласие на Филип Иванов Ченчев да разположи по общински 

пътища с №207021 и №186064 мобилен водопровод с диаметър  60 мм за 
трикратно поливане на земеделска култура  в имот №186056 в землището на с. 
Красново, община Хисаря, която да се извърши веднъж месечно през юни, юли 
и август, като всяко едно поливане да е с продължителност 12 часа. 
Разполагането на временния мобилен водопровод да се извърши така, че да не 
възпрепятства движението и ползването на пътища №207021 и №186064. 

 
 

МОТИВИ: Разполагането на временен мобилен водопровод ще бъде 
извършено по начин, който няма да възпрепятства движението и ползването на 
пътищата, поради което с оглед необходимостта от изразяване на съгласие от 
Общинския съвет за ползване на общински пътища за временно  полагане на 
мобилен водопровод за напояване  имота на инвеститора, Общинския съвет 
намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 
 

 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 13 
Присъствали – 13     - “против” – няма 
Гласували – 13     - “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 

 
           №  321 
 

Взето с Протокол № 34 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.05.2017 год. 
 
 
 

Относно: точка „Двадесет и трета” - Докладна записка относно 
актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и 
разпореждане с общинската собственост за 2017 година, приемане и 
утвърждаване начална тръжна цена за продажба на УПИ II-фурна, кв. 57 по КРП 
на с. Красново - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, чл. 8, ал. 

9, т. 2, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 
45, ал. 5, т. 1 от Закон за данък върху добавена  стойност, 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.2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 
продажба,  подточка ІІ.2.1 - Б, включва: УПИ II - фурна, кв. 57 по КРП на с. 
Красново с площ от 690 кв.м. и застроената в него двуетажна масивна сграда – 
фурна с площ от 68 кв. м.  

2. Да се извърши  продажба чрез публичен явен търг на: УПИ II - фурна, 
кв. 57 по КРП на с. Красново с площ от 690 кв.м. и застроената в него двуетажна 
масивна сграда – фурна с площ от 68 кв.м., частна общинска собственост 
съгласно АОС №  1033/28.03.2017 г. 

3. Приема и утвърждава за начална тръжна цена на имота по точка 2, 
пазарната цена, определена с доклад  на „ПЛОВДИВИНВЕСТ - 21” АД, с 
начислен ДДС към нея - 6 763.20 (шест хиляди седемстотин шестдесет и три 
лева и двадесет стотинки). 

4. Възлага на Кмета на община Хисаря да организира и проведе публичния 
явен търг и сключи договор за продажба. 

 
МОТИВИ: Има проявен интерес за инвестиционни намерения, 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” – 13 
Присъствали – 13     - “против” – няма 
Гласували – 13     - “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 

 
           №  322 
 

Взето с Протокол № 34 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.05.2017 год. 
 
 

Относно: точка „Двадесет и четвърта” - Докладна записка относно 
Разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за довеждащ път и външно 
електрозахранване за Компостираща инсталация за зелени и/или биоразградими 
отпадъци - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 
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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, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, с поименно гласуване, 
Общински съвет гр. Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Дава съгласие за преминаване на трасе  
• за довеждащ път за Площадка за компостираща инсталация за зелени и/или 

биоразградими отпадъци през общински имоти 001288 – полски път, 
землище гр. Хисаря, 000260 – пасище, мера и 304008 – полски път, землище 
с. Михилци, Община Хисаря;  

• за външно електрозахранване за Площадка за компостираща инсталация за 
зелени и/или биоразградими отпадъци през общински имоти 000260 – 
пасище, мера и 304008 – полски път, землище с. Михилци, Община Хисаря;  

2. Одобрява на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Задание по чл. 125 от ЗУТ 
за проектиране на ПУП-Парцеларен план на трасе за довеждащ път и външно 
електрозахранване през общински имоти 001288 – полски път, землище гр. 
Хисаря, 000260 – пасище, мера землище с. Михилци, Община Хисаря и 304008 – 
полски път, землище с. Михилци, Община Хисаря. 

3. Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, проучване и проектиране 
на ПУП-Парцеларен план на трасе за довеждащ път, външно електрозахранване 
и външна водопроводна връзка през общински имоти 001288 – местен път, 
землище гр. Хисаря, 000260 – пасище, мера землище с. Михилци, Община 
Хисаря и 304008 – полски път, землище с. Михилци, Община Хисаря. 

 
МОТИВИ: С оглед необходимостта от изразяване на съгласие от 

Общинския съвет за преминаване на трасетата  през общински имоти, 
Общинския съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 13 
Присъствали – 13     - “против” – няма 
Гласували – 13     - “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 
 
           №  323 
 

Взето с Протокол № 34 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.05.2017 год. 
 
 

Относно: точка „Двадесет и пета” - Докладна записка относно Разрешение 
за изработване на ПУП-ПРЗ за част от ПИ 000611 по КВС на с. Старосел, Община 
Хисаря с промяна на предназначението за Пречиствателно съоръжение за 
отпадъчни води и Парцеларен план за външен канализационен колектор в ПИ 
000699 на Битова и дъждовна канализация на с. Старосел - 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, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, с поименно гласуване, 
Общински съвет гр. Хисаря 

mailto:obstina@hisar.bg


Р  Е  Ш  И  : 
 
1. Дава съгласие върху част от ПИ 000611 – дере, общинска собственост, 

да бъде изградено Пречиствателно съоръжение за отпадъчни води на битова и 
дъждовна канализация на с. Старосел.  

2. Дава съгласие трасето на външен канализационен колектор на битова и 
дъждовна канализация на с. Старосел да мине по ПИ 000699 – полски път, 
общинска собстеност. 

3. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ 
за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за част от ПИ 000611 по КВС на с. 
Старосел, Община Хисаря, с промяна на предназначението за Пречиствателно 
съоръжение за отпадъчни води и Парцеларен план за външен канализационен 
колектор в ПИ 000699 на Битова и дъждовна канализация на с. Старосел.  

4. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешава изготвяне на проект на 
ПУП-ПРЗ за част от ПИ 000611 по КВС на с. Старосел, Община Хисаря, с 
промяна на предназначението за Пречиствателно съоръжение за отпадъчни води 
и Парцеларен план за външен канализационен колектор в ПИ 000699 на Битова 
и дъждовна канализация на с. Старосел.  

 
МОТИВИ: За да може да се въведе в експлоатация вече изградената част 

от канализацията на с. Старосел е необходимо да се предприемат действия по 
изграждане на пречиствателно съоръжение, поради което Общинския съвет 
Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 13 
Присъствали – 13     - “против” – няма 
Гласували – 13     - “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 

 
           №  324 
 

Взето с Протокол № 34 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.05.2017 год. 
 
 
 

Относно: точка „Двадесет и шеста” - Докладна записка относно 
Разрешение за изработване на Проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I-Парк 
в кв. 90 по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря - 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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Разрешава проучване и проектиране за изменение на ПУП – ПРЗ за 

преотреждането на УПИ I-Парк, кв. 91 по плана на гр. Хисаря (парк „Момина 
баня”), публична общинска собственост, в УПИ I-Парк и техническа инфраструктура и 
определяне на терен за изграждане на резервоар и помпено помещение за 
нуждите на всички ползватели на минерална вода, които имат Разрешителни за 
ползване от Каптиран естествен извор „Момина баня”.  

Подходът за достъп и обслужване на съоръжението да се предвиди по 
досегашния проход между баня ”Момина баня” и подпорната стена от запад. 

 
МОТИВИ: С цел реализиране на общото единодушно решение на всички 

водоползватели от КЕИ „Момина баня  за започване на процедури и изграждане 
на денонощни изравнители (водоеми), които да акумулират необходимите 
водни количества в часовете на минимална консумация и да покриват такива в 
максимална консумация, за решаване възникналите проблеми с недостиг на 
вода, Общинския съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 13 
Присъствали – 13     - “против” – няма 
Гласували – 13     - “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 

 
           №  325 
 

Взето с Протокол № 35 на извънредното заседание на Общински съвет  гр. 
Хисаря, Пловдивска област състояло се на 31.05.2017 год. 
 
 

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно намаляване броя на 
учениците в ОУ „Христо Ботев” с. Паничери - докладва инж. П. Дойкова – кмет 
на община Хисаря. 

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

Хисаря 
     Р  Е  Ш  И  : 
 

Да се запази така съществуващата училищна мрежа от учебни заведения за 
учебната 2017/2018 година. 
 

mailto:obstina@hisar.bg


МОТИВИ: С цел запазване  на образователната институция - оздравяване 
на училището за по-лесен достъпи и пълното обхващане на подлежащите на 
обучение деца, Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно 
 
 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 10 
Присъствали – 12     - “против” – 1 
Гласували – 12     - “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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