
     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 

 
           №  326 
 

Взето с Протокол № 36 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 20.06.2017 год. 
 

Относно: точка „Първа” -  Докладна записка относно отчет за работата 
на Общински съвет-Хисаря за първото полугодие на 2017 г - докладва: Г. 
Султанов – председател на ОбС-Хисаря. 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 7, ал. 7 от 

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински 
съвет гр. Хисаря 

          Р  Е  Ш  И  : 
 
Отлага приемането на отчета за работата на Общински съвет-Хисаря за 

първото полугодие на 2017 г. за преработване и допълване с изпълнението на 
взетите решения от Общинския съвет. 

 
МОТИВИ: С оглед исканото допълнение за изпълнението на решенията, 

Общинския съвет намира настоящото решение за целесъобразно.   
 

 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 15 
Присъствали – 16     - “против” – няма 
Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 
      /Петко Петров/ 
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     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  ХИСАРЯ 
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П р е п и с ! 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
           №  327 
 

Взето с Протокол № 36 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 20.06.2017 год. 
 

Относно: точка „Втора” - Докладна записка относно План за работата на 
Общински съвет-Хисаря за второто полугодие на 2017 год.  - докладва Г. 
Султанов – председател на ОбС-Хисаря. 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 42, ал. 1 от 
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински 
съвет гр. Хисаря 

          Р  Е  Ш  И  : 
 
Приема плана за работата на Общински съвет-Хисаря за второто 

полугодие на 2017 год. с направените допълнения: 
- м. юли – Докладна записка относно информация за етапа на изработване 

на Общия устройствен план на община Хисаря – докладва инж. П. Дойкова – 
кмет на община Хисаря. 

- м. септември – Докладна записка относно етапа на проучване за 
включване гр. Хисаря за газификация - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 
община Хисаря и Докладна записка относно приемане на нова Наредба №1 за 
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото 
имущество на територията на община Хисаря  - докладва инж. П. Дойкова – 
кмет на община Хисаря. 

- м. октомври – Докладна записка относно определяне на терен за 
събиране на твърди битови отпадъци - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 
община Хисаря и Докладна записка относно разширяване на гробищните 
паркове в кв. Веригово и кв. Момина баня - установяване засегнати имоти по 
КВС, за кои имоти е необходимо да се изготвя ПУП за промяна на 
предназначението и кои имоти подлежат на отчуждаване. Изготвяне план-
сметка за необходимите средства – докладва П. Петров – секретар на община 
Хисаря. 
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- м. ноември – Докладна записка относно осигурен достъп на хората в 
неравностойно положение до парковете в гр. Хисаря, летния театър и други 
обществени места - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 
МОТИВИ: Предвид публичното начало и информираността на местната 

общност относно въпросите,  които ще бъдат разгледани и решенията, които ще 
се гласуват по тях, Общинският съвет намира настоящото решение за 
целесъобразно. 

  
 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 16 
Присъствали – 16     - “против” – няма 
Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 
      /Петко Петров/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
           №  328 
 

Взето с Протокол № 36 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 20.06.2017 год. 
 

Относно: точка „Трета” - Докладна записка относно състояние на 
гробищните паркове в Общината - 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  : 
 
1. През м. октомври 2017 год. Общинска администрация да докладва къде 

са установени засегнати имоти по КВС, за кои имоти е необходимо да се 
изготвя ПУП за промяна на предназначението и кои имоти подлежат на 
отчуждаване. Да се изготви и представи план-сметка за необходимите средства. 

2. Необходимите средства да се заложат в проекто-бюджета на община 
Хисаря за 2018 год. 

 
МОТИВИ: За добиване реална представа за състоянието на гробищните 

паркове с цел предвиждане на средства в общинския бюджет за привеждането 
им в съответствие с нормативните уредби, 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/ 

mailto:obstina@hisar.bg
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П р е п и с ! 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
           №  329 
 

Взето с Протокол № 36 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 20.06.2017 год. 
 
 

Относно: точка „Четвърта” - Докладна записка относно информация за 
постъпилите жалби и сигнали в Общината и работата по тяхното решаване -
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  : 
 
Отлага приемането на информацията за постъпилите жалби и сигнали в 

Община Хисаря и работата по тяхното решаване за допълване. 
 
МОТИВИ: С оглед осъществяване на контрол върху работата на 

Общинската администрация и решаването на въпросите, поставени пред нея, 
Общинския съвет намира решението за целесъобразно.  

  
 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 14 
Присъствали – 16     - “против” – няма 
Гласували – 16     - “въздържали се” – 2 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
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, 
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П р е п и с ! 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
           №  330 
 

Взето с Протокол № 36 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 20.06.2017 год. 
 

Относно: точка „Пета” -  Докладна записка относно рамково 
споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Висше училище 
по агробизнес и развитие на регионите Пловдив и Община Хисаря - докладва 
инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря.  

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

Хисаря 
          Р  Е  Ш  И  : 
 
Отлага вземането на решение по докладната записка относно даване на 

съгласие за подписване на Рамково споразумение между Висше училище по 
агробизнес и развитие на регионите – Пловдив и Община Хисаря за 
сътрудничество и съвместна дейност за доизясняване. 

 
МОТИВИ: Във връзка с необходимостта от допълнително изясняване на 

рамковото споразумение, Общинския съвет намира решението за 
целесъобразно. 
 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 16 
Присъствали – 16     - “против” – няма 
Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 
      /Петко Петров/ 
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     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  ХИСАРЯ 
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П р е п и с ! 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
           №  331 
 

Взето с Протокол № 36 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 20.06.2017 год. 
 
 

Относно: точка „Шеста” - Докладна записка относно застраховане на 
имоти – Частна общинска собственост - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 
община Хисаря. 

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

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

Р  Е  Ш  И  : 
 

1.  Определя имоти частна общинска собственост, които подлежат на 
задължително застраховане, както следва:  

• Баня „Момина баня” /стара/ застроена в ПИ № 1113, кв.91 по КРП 
на гр. Хисаря с обща площ от 1282 кв.м. – частна общинска 
собственост по АОС № 140/27.08.2009 г.  

• Апартамент № 8, вх.В, ет.4, блок 8 –АБ, улица „Хайдут Генчо” № 1 
гр. Хисаря с площ 72.00 кв.м. в едно с избено помещение и 
съответните идеални части от общите части на сградата и правото 
на строеж (ведомствен апартамент) – частна общинска собственост 
по АОС № 39/17.07.2006 г. 

• Апартамент № 4, вх. А, ет. 2, блок 8 –АБ, улица „Хайдут Генчо” № 
1 гр. Хисаря с площ 72.00 кв.м. в едно с избено помещение и 
съответните идеални части от общите части на сградата и правото 
на строеж (резервен апартамент) – частна общинска собственост по 
АОС № 40/17.07.2006 г. 

• УПИ VIII – селсъвет и битов комбинат кв. 44 по КРП на с. Старосел 
с площ от 4 150 кв. м. – целия втори етаж от застоена в имота на 445 
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кв. м. двуетажна масивна сграда, както и три броя помещения на 
първи етаж, шест броя избени помещения в едно с право на 
ползване на всички общи части от първи етаж и избата –частна 
общинска собственост по АОС № 669/02.09.2013 г. 

• Самостоятелен обект в сграда – офис 3 със застроена площ 53.807 
кв.м. застроено в ПИ № 800, кв.9 по РП на гр. Хисаря и КП от 2000 
г. – частна общинска собственост по АОС 723/24.11.2014 г. 

• Партерен етаж от четири етажен жилищен блок находящ се в 
парцел I групово жилищно строителство кв. 9 по плана гр. Хисаря, 
квартирно бюро 84 кв. м. – частна общинска собственост АОС № 
10/20.08.1997 г. 

• Имот № 785, кв. 21 по плана на гр. Хисаря – масивна едноетажна 
сграда с площ 113 кв.м. (ДЦСХ гр. Хисаря) – частна общинска 
собственост АОС № 12/20.08.1997 г. 

2. Възлага на Кмета на общината да извърши всички действия по 
изпълнението на настоящето решение. 

 
МОТИВИ: Във връзка спазване изискванията на чл. 9, ал.1 от Закона за 

общинската собственост общините  за задължително застраховане на всички 
застроени имоти – публична общинска собственост, Общинския съвет намира 
решението за целесъобразно. 

 
 
 
 
 

 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 16 
Присъствали – 16     - “против” – няма 
Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

 /Петко Петров/ 
 
 
 
 
 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  ХИСАРЯ 
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П р е п и с ! 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
           №  332 
 

Взето с Протокол № 36 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 20.06.2017 год. 
 
 
 

Относно: точка „Седма” - Докладна записка относно съгласие за 
изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ IX-603 и УПИ VI-
Общинска администрация, кв. 78 по плана на гр. Хисаря - докладва инж. П. 
Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Дава съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ IX-603 и УПИ VI-
Общинска администрация, кв. 78 по плана на гр. Хисаря.                                                                                                           

2. Възлага на Кмета на Община Хисаря да издаде заповед по чл. 135, ал. 3 
от ЗУТ за проучване и проектиране за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ   
IX-603 и УПИ VI-Общинска администрация, кв. 78 по плана на гр. Хисаря, за 
преотреждане на УПИ IX-603 в УПИ IX-603,за семеен хотел, и изменение на 
застрояването със запазване на основното застрояване, свързано с основното 
застрояване в УПИ VIII-606, средноетажно на 1 и 4 етажа, с Н 12 м, и ново 
допълващо застрояване с обслужващи функции свързано с допълващо 
застрояване в УПИ VI-Общинска администрация с Н 3.60 м. 

 
 
МОТИВИ: Приложено е решение на ЕСУТ при Община Хисаря, с което 

приема за допустимо изработването на проект за изменение на ПУП - ПРЗ, при 
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съблюдаване на нормативните изисквания. Във връзка с възникналите 
инвестиционни намерения, Общински съвет-Хисаря намира решението за 
целесъобразно. 

  
 
 
 
 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 15 
Присъствали – 16     - “против” – няма 
Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 
      /Петко Петров/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  ХИСАРЯ 

 
 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 
П р е п и с ! 

 
 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
           №  333 
 

Взето с Протокол № 36 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 20.06.2017 год. 
 
 

Относно: точка „Осма” -  Докладна записка относно съгласие за 
изработване на ПУП – ПРЗ за преотреждането на УПИ II-БОЛНИЦА, кв. 89 по 
плана на с. Старосел, Община Хисаря, публична общинска собственост, в УПИ 
II-СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

  1. Дава съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ за преотреждането на УПИ 
II-БОЛНИЦА, кв. 89 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, публична общинска 
собственост, в УПИ II-СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ.                                                                                                           

2. Възлага на Кмета на Община Хисаря  да издаде заповед по чл. 135, ал. 
3 от ЗУТ за проучване и проектиране за изменение на ПУП – ПРЗ за 
преотреждането на УПИ II-БОЛНИЦА, кв. 89 по плана на с. Старосел, Община 
Хисаря, в УПИ II-СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ.                                                                                                           

 
 

МОТИВИ: Приложено е решение на ЕСУТ при Община Хисаря, 
решение на Общински съвет Хисаря и Заповед на изпълнителния директор на 
АСП към МТСП, с която се разрешава откриване на Дом за стари хора-
Старосел. Сградата не е функционирала като болница, като същата 
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понастоящем се ползва за социални дейности. 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 

 
           №  334 
 

Взето с Протокол № 36 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 20.06.2017 год. 
 
 
 

Относно: точка „Девета”- Докладна записка относно съгласие за 
изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за части от квартали 19, 20 и 
27 по плана на гр. Хисаря, кв. Веригово - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 
община Хисаря. 

 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

 1. Дава съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ за части от квартали 19, 20 и 
27 по плана на гр. Хисаря, кв. Веригово. 

2. Възлага на Кмета на Община Хисаря да издаде заповед по чл. 135, ал. 3 
от ЗУТ за проучване и проектиране за изменение на ПУП – ПРЗ за промяна на 
уличната регулация между квартали 19, 20 и 27 по плана на гр. Хисаря, кв. 
Веригово, промяна на регулацията на УПИ II-общ., заличаване на УПИ XII-ТП 
и образуване на нов УПИ XIV-за озеленяване и ТП в кв. 19, гр. Хисаря, кв. 
Веригово, като не се засягат частни интереси.                                                                                                         
               

МОТИВИ: Приложено е решение на ЕСУТ при Община Хисаря, с което 
намира, че представената проектна документация е съобразена с нормативните 
изисквания. Към момента ежедневно се използва транспортната връзка в 
квартала, поради което е възникнал и обществен интерес от живущите да се 
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извърши нейното фактическо отразяване в плана на кв. Веригово. Ето защо 
Общински съвет-Хисаря, намира решението за целесъобразно. 

  
 
 
 
 

 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 15 
Присъствали – 16     - “против” – няма 
Гласували – 16     - “въздържали се” – 1 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 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 

 
           №   335  
 

Взето с Протокол № 36 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 20.06.2017 год. 
 
 

Относно: точка „Десета” -  Докладна записка относно Съгласие за 
изработване на ПУП – ПРЗ за преотреждането на УПИ - ЗА УЧИЛИЩЕ, и УПИ 
– ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, кв. 29 по плана на с. Мътеница, Община Хисаря, 
частна общинска собственост, в УПИ I-362, ЗА ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ и УПИ II-363, ЗА 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 
 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Дава съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ за преотреждането на УПИ - 
ЗА УЧИЛИЩЕ, и УПИ – ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, кв. 29 по плана на с. 
Мътеница, Община Хисаря, частна общинска собственост, в УПИ I-362, ЗА 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ и УПИ II-363, ЗА ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ.                                                                                                          
2. Възлага на Кмета на Община Хисаря да стартира процедура за 

проучване и проектиране за изменение на ПУП – ПРЗ за преотреждането на 
УПИ - ЗА УЧИЛИЩЕ, и УПИ – ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, кв. 29 по плана на с. 
Мътеница, Община Хисаря в УПИ I-362, ЗА ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ и УПИ II-363, ЗА 

ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ по компетентност. 
 

МОТИВИ: Приложено е решение на ЕСУТ при Община Хисаря, с което 
преписката е разгледана и приета, като намира че са съобразени нормативните 
изисквания. Понастоящем в с. Мътеница, посочените имоти не функционират 
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като училище и детска градина. Описаните имоти са изгубили 
предназначението си, поради което Общински съвет-Хисаря, намира за 
целесъобразно преотреждането им за жилищно застрояване.  

 
 

 
 
 
 
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 

 
           №  336 
 

Взето с Протокол № 37 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 10.07.2017 год. 
 

Относно: точка „Първа”  -  Първа” -  Докладна записка относно задание 
за проектиране на консервация, експониране и социализация на 
раннохристиянска базилика в м. Разкопаница, с. Старосел - докладва инж. П. 
Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11, т. 19 и ал. 2 от ЗМСМА, с 

поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

Приема Задание за проектиране на Консервация, експониране и 
социализация на раннохристиянска базилика в м. „Разкопаница”, землище с. 
Старосел, Община Хисаря. 
 
 МОТИВИ: Във връзка с интегриране на новооткрития обект в м. 
„Разкопаница”, към наследството на община Хисаря и с. Старосел в частност и 
представянето му за широката публика, Общинския съвет намира решението за 
целесъобразно. 
 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 15 
Присъствали – 15     - “против” – няма 
Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 
      /Петко Петров/ 
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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 

 
           №  337 
 

Взето с Протокол № 37 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 10.07.2017 год. 
 
 

Относно: точка „Втора” -  Докладна записка относно заявление вх. № 26-
00-473/16.06.2017 г. от „НАТУРА ФИТ” ЕООД за допускане изработване на 
Комплексен проект за инвестицонна инициатива (КПИИ) - ПУП-ПРЗ за ПИ 
262002, Стопански двор, землище с. Старо Железаре, Община Хисаря, и 
Предприятие за преработка на плодове чрез сушене – База 2 - 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 262002 по плана на по плана на 
Стопански двор, землище с. Старо Железаре, Община Хисаря, за 
производствени и складови дейности, зона Пп, Н до 10.00 м, плътност на 
застрояване до 80 %, озеленяване мин. 20 %, интензивност на застрояване Кинт. 
До 2.5, свободно застрояване, съгласно пунктирани линии, котировки и 
надписи на матрицата на скицата – предложение. 

2. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешава изготвяне на проект за 
ПУП-ПРЗ за ПИ 262002 по плана на Стопански двор, землище с. Старо 
Железаре, Община Хисаря, за производствени и складови дейности, зона Пп, Н 
до 10.00 м, плътност на застрояване до 80 %, озеленяване мин. 20 %, 
интензивност на застрояване Кинт. До 2.5, свободно застрояване, съгласно 
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пунктирани линии, котировки и надписи на матрицата на скицата – 
предложение. 
 

МОТИВИ: Приложено е решение на ЕСУТ при Община Хисаря, с което 
приема за допустимо изработването на проект за изменение на ПУП - ПРЗ, при 
съблюдаване на нормативните изисквания. Във връзка с възникналите 
инвестиционни намерения, Общински съвет-Хисаря намира решението за 
целесъобразно. 

 
 

 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 15 
Присъствали – 15     - “против” – няма 
Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 
      /Петко Петров/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  ХИСАРЯ 

 
 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 
П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
           №  338 
 

Взето с Протокол № 37 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 10.07.2017 год. 
 
 
 

Относно: точка „Трета” - Докладна записка относно разрешение за 
изработване на ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПЛАН-СХЕМА   за минерален 
водопровод от Красновски бани до с. Красново - докладва инж. П. Дойкова – 
кмет на община Хисаря. 

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

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

Р  Е  Ш  И  : 
 
1. Дава съгласие за преминаване на трасе за минерален водопровод от 

Красновски бани до с. Красново в урбанизираните територии по улица с. о.т. 
88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-102 в с. Красново, по улица с о.т. 38-39-27-26-
25-24-23 и през УПИ I-Парк и минерални бани, кв. 3 в Красновски бани, 
Община Хисаря;  

2. Одобрява на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Задание по чл. 125 от 
ЗУТ за проектиране на ПУП-Парцеларният план и план-схема на минерален 
водопровод от Красновски бани до с. Красново, Община Хисаря. 

3. Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, проучване и 
проектиране на ПУП-Парцеларният план и план-схема на минерален 
водопровод от Красновски бани до с. Красново, Община Хисаря. 
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МОТИВИ: С оглед необходимостта от изразяване на съгласие от 
Общинския съвет за преминаване на трасето  през общинска улична мрежа в 
урбанизираните граници на с. Красново и Красновски бани и с цел довеждане 
на минералната вода по-близко до жителите на селото, Общинския съвет 
намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 9 
Присъствали – 15     - “против” – няма 
Гласували – 15     - “въздържали се” – 6 
 
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 

 
           №  339 
 

Взето с Протокол № 37 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 10.07.2017 год. 
 
 
 

Относно: точка „Четвърта” - Докладна записка относно Разрешение за 
изработване на ПУП-ПР за определяне на санитарно-охранителна зона на 
Сондаж № 1 и Каптирани естествени извори „Топлите извори” от находище на 
минерална вода „Красново” - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община 
Хисаря. 

 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62а, ал. 3, т. 

2 от ЗУТ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

Разрешава проучване и проектиране за изменение на ПУП – ПР за 
проектиране на СОЗ на сондаж № 1 и Каптирани естествени извори „Топлите 
извори” - преотреждането на УПИ I-Парк и минерални бани, кв. 3 по плана на 
Красновски бани, с. Красново, Община. Хисаря, публична общинска 
собственост, в УПИ I-Парк и минерални бани УПИ II-СОЗ сондаж № 1 и Каптирани естествени извори 

„Топлите извори”. 
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МОТИВИ: За осъществяване на безвъзмездното право на управление и 
ползване на находище за минерална вода – изключителна държавна 
собственост „Красново” с. Красново, Община Хисаря, предоставено с решение 
от Министерството на околната среда и водите, Общинския съвет намира 
решението за целесъобразно. 

 
 
 
 

 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 15 
Присъствали – 15     - “против” – няма 
Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 
      /Петко Петров/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  ХИСАРЯ 

 
 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

П р е п и с ! 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
           №  340 
 

Взето с Протокол № 38 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 18.07.2017 год. 
 

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно допълнение към 
докладната записка за отчета за работата на  Общински съвет гр. Хисаря за 
първото полугодие на 2017 год. - докладва Г. Султанов – председател на ОбС. 

 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 7, ал. 7 от 
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински 
съвет гр. Хисаря 

          Р  Е  Ш  И  : 
 

 Приема отчета за работата на  Общински съвет гр. Хисаря за първото 
полугодие на 2017 год. и изпълнението на взетите решения през отчетния 
период. 
 
 МОТИВИ: С оглед изпълнение на разпоредбите на Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация, същият счита настоящото 
решение за целесъобразно.   
 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 16 
Присъствали – 16     - “против” – няма 
Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:       

    /Петко Петров/ 
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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 

 
           №  341 
 

Взето с Протокол № 38 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 18.07.2017 год. 
 
 

Относно: точка „Втора” - Докладна записка относно информация за 
отчета на бюджета на Община Хисаря за 2016 г., отчета на сметките за средства 
от ЕС за 2016 г., инвестиционната програма на общината за 2016 г. и годишния 
отчет за състоянието на дълга на общината за 2016 г. - докладва инж. П. 
Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 
 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6  и ал. 2 от ЗМСМА  във 
връзка с чл. 9 от ЗОБ, чл. 140 от ЗПФ и чл. 52 във връзка с чл. 49  от 
Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна 
прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Хисаря приета с Решение № 
461/21.01.2014 г. на ОбС, указанията дадени с ФО-1/09.01.2017 г., след 
обществено обсъждане съгласно чл. 140,  ал. 4 от ЗПФ, проведено на 
27.06.2017 година и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, 
с поименно гласуване Общински съвет гр. Хисаря 

 
Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Приема одитирания Отчет на бюджета на Община Хисаря към 
31.12.2016 г. заедно с одитното становище на Сметна палата към 31.12.2016 г., 
съгласно приложения № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,23; 

2. Приема годишния отчет за състоянието на дълга на Община Хисаря 
към 31.12.2016 г. съгласно Приложение № 15 към ФО-1/09.01.2017 г. и 
Приложения № 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и Дълга на лицата по чл.8а от 
ЗОД съгласно буква «В» и «Г» от Приложение № 15 към ФО-1/09.01.2017 г.  
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3. Приема отчета за разходваните средства за командировки на Кмета на 
Община Хисаря за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г., съгласно 
Приложение № 24. 
 

МОТИВИ: Настоящото 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. 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 

 
           №  342 
 

Взето с Протокол № 38 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 18.07.2017 год. 
 
 

Относно: точка „Трета” - Докладна записка относно актуализация на 
бюджет 2017 г.и Инвестиционна програма 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 и ал. 3, 

от ЗПФ, чл. 41,  ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне 
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 
Община Хисаря, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Дава съгласие да се осигури собствено финансиране в размер  на 35 % 
от стойността на договора за изработване на Общ устройствен план на община 
Хисаря и екологична оценка на ОУПО  в  размер на 27 720 лв. 

2. Извършва промяна на бюджета на община Хисаря за 2017г., като 
следва: 

 
ПРИХОД: 
  било става разлика 
§ 61-01 Трансфери между бюджети – 
получени трансфери 0 51 480  + 51 480 
ВСИЧКО: 0 51 480 + 51 480 
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РАЗХОД: 
Дейност 122 „Общинска администрация” – местна отг. 

  било става разлика 

§ 10-20 външни услуги                                                
236 
859 

209 
139 -27 720 

§ 53-09 Придобиване на други нематериални 
дълготрайни активи                                0 79 200 79 200 

ВСИЧКО 
236 
859 

288 
339 + 51 480 

 
3. Актуализира инвестиционната програма на Общината за 2017г., както 

следва: 
 

№ 
Наименование на 
обект/проект/позиции Бюджет 

Други източници на 
финансиране - Трансфер 

от бюджетни 
организиции 

    било става разлика било става разлика 

т.17 

ОУПО „Изработване 
на общ устройствен 
план на Община 
Хисаря” и екологична 
оценка 0 27 720 27 720 86200 58 480 -27 720 
 
МОТИВИ: С цел осигуряване на средства за собствения принос - 35 % от 

стойността изработването на проект на Общ устройствен план на община 
Хисаря, съгласно споразумението между община Хисаря и Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за финансово подпомагане 
по чл. 105, т. 1 от ЗУТ и подписания договор, 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 

 
           №  343 
 

Взето с Протокол № 38 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 18.07.2017 год. 
 
 

Относно: точка „Четвърта” - Докладна записка относно етап на 
изработване на Общ устройствен план на 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, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

 Приема информацията за етапа на изработване на Общ устройствен план 
на община Хисаря. 
 

МОТИВИ: С цел прозрачното и ефективно управление и с оглед информираност 
как върви  и на какъв етап е изработването на общия устройствен план на 
община Хисаря, Общинския съвет намира решението за целесъобразно.  

 
 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 16 
Присъствали – 16     - “против” – няма 
Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 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 

 
           №  344 
 

Взето с Протокол № 38 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 18.07.2017 год. 
 
 

Относно: точка „Пета” - Докладна записка относно информация за 
постъпилите жалби и сигнали в общината и работата по тяхното решаване - 
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 постъпилите жалби и сигнали в община Хисаря 
и работата по тяхното решаване. 
 
 МОТИВИ: С оглед осъществяване на контрол върху работата на 
Общинската администрация и решаването на въпросите, поставени пред нея, 
Общинския съвет намира решението за целесъобразно. 

 
 

 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 16 
Присъствали – 16     - “против” – няма 
Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 
      /Петко Петров/ 
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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 

 
           №  345 
 

Взето с Протокол № 38 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 18.07.2017 год. 
 

Относно: точка „Шеста” - Докладна записка относно приемане на Стратегия 
за управление на общинската собственост в община Хисаря за периода 2017-
2019 год. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

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

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

Р  Е  Ш  И  : 
 

 Приема Стратегия за управление на общинската собственост в община 
Хисаря за периода 2017-2019 год. 
 

МОТИВИ: С цел прозрачно управление на публичния ресурс и управление 
на общинската собственост, при спазване законовите изисквания на чл. 8, ал. 8 
от Закона за общинската 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 
 
           №  346 
 

Взето с Протокол № 38 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 18.07.2017 год. 
 
 

Относно: точка „Седма” - Докладна записка относно доклади за 
осъществени  читалищни  дейности в читалищата, намиращи се на територията 
на Община Хисаря през 2016 година - докладва Тони Илиева – зам. кмет на 
община Хисаря. 

 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26а, ал.4 от 

Закона за народните читалища, с поименно гласуване, Общински съвет гр. 
Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 
 

Приема докладите за осъществени читалищни дейности и за 
изразходваните от бюджета средства през 2016 г. на читалища на територията 
на община Хисаря, както следва: 

НЧ „Иван Вазов – 1904 г.” – гр. Хисаря 
НЧ "Антон Билкин - 1929 г." - гр. Хисаря  
НЧ "Искра - 1938 г." - гр. Хисаря  
НЧ "Никола Й. Вапцаров - 1927 г." - гр. Хисаря  
НЧ "Гео Милев - 1907" - с. Старосел  
НЧ "Ечо Неделев - 1931 г." с. Черничево  
НЧ "Любен Каравелов - 1910 г." с. Беловица  
НЧ "Никола Й. Вапцаров - 1928 г." - с. Ново Железаре  
НЧ "Отец Паисий - 1926 г." - с. Красново  
НЧ "Светлина - 1938 г." - с. Мало Крушево  
НЧ "Соколов - 1919 г." - с. Паничери  
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НЧ "Страхил - 1903 г." - с. Кръстевич  
НЧ "Т.Др. Пашкулов - 1928 г."-с. Ст. Железаре  
НЧ  „Христо Ботев – 1925 г.” – с. Михилци  

 
МОТИВИ: Обсъждайки отчетите на Народните читалища в Община 

Хисаря като утвърдени традиционни самоуправляващи се културно – просветни 
сдружения, се констатира извършване на разнообразна дейност, съобразена с 
потребностите и възможностите на местната общност през изминалата година, 
поради което Общински съвет -  Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 
 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 15 
Присъствали – 16     - “против” – няма 
Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 
      /Петко Петров/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  ХИСАРЯ 

 
 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 
П р е п и с ! 

 
 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
           №  347 
 

Взето с Протокол № 38 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 18.07.2017 год. 
 
 
 

Относно: точка „Осма” - Докладна записка относно отпускане на 
еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета на 
община Хисаря - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 
 
 

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

 
Р  Е  Ш  И  : 
 

Отпуска еднократна парична помощ в размер на 300 (триста) лв. на 
Танчо Стоянов Лесев, гр. Хисаря, ул. Васил Левски № 5 за покриване на част от 
разходите по проведено оперативно лечение. Лицето е с множество 
придружаващи заболявания. Има представен разходооправдателен документ на 
стойност 1200лв. 
 
 

МОТИВИ: Във връзка с положителното становище на комисията, 
назначена от Кмета на общината със Заповед РД-05-90/02.03.2012 година след 
разглеждане на подаденото от лицето заявления за отпускане на помощи и 
предвид това, че същият отговаря на условията на Наредбата за подпомагане на 
социално слаби граждани  от бюджета на Община Хисаря, приета с Решение № 
226, Протокол № 25 от 22.03.2012 год., изменена и допълнена с Решение № 56, 
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Протокол № 9 от 21.02.2012 год. от Общински съвет Хисаря, Общинския съвет 
намира решението за целесъобразно.  

 
 
 

 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 16 
Присъствали – 16     - “против” – няма 
Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 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 

 
           №  348 
 

Взето с Протокол № 38 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 18.07.2017 год. 
 
 
 

Относно: точка „Девета” - Докладна записка относно трансформиране на 
целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране 
разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища - 
докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря.  

 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 89, 

ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. 
(ЗДБРБ), с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 
Р  Е  Ш  И  : 

 
Дава съгласие на Кмета на Община Хисаря да направи предложение до 

Министъра на финансите за трансформиране на средства в размер на 41 716 лв. 
от целева субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 г. в 
целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на 
неотложни текущи ремонти на общински пътища съгласно Приложение № 1 
„Справка по чл. 89 от ЗДБРБ за 2017 г. за трансформиране на средства от 
целева субсидия за капиталови разходи”, неразделна част от настоящото 
решение. 
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МОТИВИ: Във връзка с неотложни текущи ремонти на общински и 
местни пътища за осигуряване на нормални и безопасни условия за ползване на 
пътищата на общината, Общинския съвет намира решението за целесъобразно. 
 
 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 16 
Присъствали – 16     - “против” – няма 
Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 
      /Петко Петров/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  ХИСАРЯ 

 
 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 
П р е п и с ! 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
           №  349 
 

Взето с Протокол № 38 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 18.07.2017 год. 
 
 

Относно: точка „Десета” - Докладна записка относно информация за 
изпълнението на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския 
съюз към 30.06.2017г., Отчет на Инвестиционната програма на общината към 
30.06.2017 г., информация за състоянието на дълга към 30.06.2017 г. и отчет на 
приходите към 30.06.2017 г. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община 
Хисаря. 

 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал.2 от ЗПФ 

и чл. 54, 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  : 

 
1. Приема информация за изпълнението на бюджета на Общината и 

второстепенните разпоредители към 30.06.2017 г., съгласно Приложение № 1 – 
колони №5,6,7,8; 

2. Приема отчета за изпълнението на приходите по бюджета на Общината 
към 30.06.2017 г., съгласно Приложение № 2; 

3. Приема информация за изпълнението на Инвестиционната програма на 
Общината към 30.06.2017 г., съгласно Приложение № 3; 

4. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския 
съюз (СЕС) към 30.06.2017 г., съгласно Приложение № 4; 
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5. Приема информация за състоянието на дълга на Общината към 
30.06.2017 г., съгласно Приложение № 5; 

 
МОТИВИ: Настоящото 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, трансферирането на средства в общинския бюджет 
и в изпълнение на законовите разпоредби по изпълнението на бюджета, 
Общинския съвет намира решението за целесъобразно.   

 
 
 
 
 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 16 
Присъствали – 16     - “против” – няма 
Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 
      /Петко Петров/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  ХИСАРЯ 

 
 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 
П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
           №  350 
 

Взето с Протокол № 38 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 18.07.2017 год. 
 
 

Относно: точка „Единадесета”- Докладна записка относно информация 
за актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и 
второстепенните разпоредители към 30.06.2017 г., и актуализация на бюджет 
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, чл. 125, 

ал. 4 от ЗПФ и чл. 41, ал. 2 и чл. 42,  ал. 4 от Наредбата за условията и реда 
за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
общинския бюджет на Община Хисаря, с поименно гласуване, Общински 
съвет гр. Хисаря 

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

Община Хисаря  и второстепенните разпоредители към 30.06.2017 г., съгласно 
Приложения №  1 – колони №1,2,3,4. 

2. Приема актуализираните промени по плана на бюджета на Община 
Хисаря и второстепенните разпоредители за 2017 г., съгласно Приложение № 2 
и 4. 

3. Приема актуализираните промени по плана на СЕС за 2017 г., съгласно 
Приложение № 3. 

4. Включва в инвестиционната програма на Община Хисаря за 2017 г.: 
4.1 . Обект с наименование „Закупуване на спортни съоръжения и уреди за 

фитнес за нуждите на ОУ „Христо Ботев” с. Красново” със сметна 
стойност 2 500 лв., източник на финансиране – собствени средства 
(дарения) и година на изпълнение 2017 г. 
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4.2 . Обект „Закупуване на климатик за заседателната зала в Общинска 
администрация” със сметна стойност 2 500 лв., източник на финансиране 
– Собствени бюджетни средства и година на изпълнение 2017 г. 
 
МОТИВИ: С оглед контрола върху осигуряването и финансирането на 

публични блага и услуги, преразпределението и трансферирането на средства в 
общинския бюджет и в изпълнение на законовите разпоредби по изпълнението 
и неговото отчитане, Общинския съвет намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 
 
 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 16 
Присъствали – 16     - “против” – няма 
Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 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 

 
           №  351 
 

Взето с Протокол № 38 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 18.07.2017 год. 
 
 
 

Относно: точка „Дванадесета” - Докладна записка относно разрешение за 
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ     III-834 и УПИ I-
839, кв. 18 по плана на Археологически резерват гр. Хисаря - докладва инж. П. 
Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 

6 от ЗУТ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

  Дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ III-834 и УПИ I-
839, кв. 18 по плана на Археологически резерват гр. Хисаря. 

 
 
МОТИВИ: В изпълнение на влязло в сила съдебно решение, с което 

Община Хисаря е осъдена да възстанови част от описания урегулиран поземлен 
имот на неговите собственици, Общински съвет-Хисаря, намира решението за 
целесъобразно. Съгласието на Общинско съвет е наложително, тъй като 
искането изменение засяга имот публична общинска собственост. След като се 
констатира, че няма да бъдат засегнати обекти-публична общинска собственост 
и по никакъв начин няма да бъде засегнато намиращото се там детско заведение 
и площадките към него, се прецени, че даденото в докладната предложение е 
целесъобразно. Налице е и становище на ЕСУТ, с което са преценени 
законовите положения и съответствието на настоящето решение за издаване на 
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разрешение за изменение на описания по горе имот, по плана на 
Археологически резерват, гр. Хисаря. 

 
 
 
 
 
 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 15 
Присъствали – 16     - “против” – 1 
Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 
      /Петко Петров/ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  ХИСАРЯ 

 
 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 
П р е п и с ! 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
           №  352 
 

Взето с Протокол № 38 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 18.07.2017 год. 
 
 
 

Относно: точка „Тринадесета” - Докладна записка относно разрешение 
за изработване на  ПУП-ПРЗ на част от ПИ 001488, землище с. Кръстевич, 
ЕКТТЕ 40333, Община Хисаря за промяна на предназначението за изграждане 
на тръбен кладенец за питейно водоснабдяване на с. Кръстевич, и ПУП-
Парцеларен план и план – схема за питейно водоснабдяване на с. Кръстевич - 
докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

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

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

Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Одобрява на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Задание по чл. 125 от 
ЗУТ за проектиране на ПУП-ПРЗ на част от ПИ 001488, землище с. Кръстевич, 
ЕКТТЕ 40333, Община Хисаря за промяна на предназначението за изграждане 
на тръбен кладенец за питейно водоснабдяване на с. Кръстевич, и ПУП-
Парцеларен план и план – схема за питейно водоснабдяване на с. Кръстевич 

2. Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, проучване и 
проектиране на ПУП-ПРЗ на част от ПИ 001488, землище с. Кръстевич, ЕКТТЕ 
40333, Община Хисаря за промяна на предназначението за изграждане на 
тръбен кладенец за питейно водоснабдяване на с. Кръстевич, и ПУП-
Парцеларен план и план – схема за питейно водоснабдяване на с. Кръстевич 
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МОТИВИ: Във връзка с изпълнение процедури по промяна на 
предназначението на земеделска земя за изграждане на тръбен кладенец за 
питейно водоснабдяване на с. Кръстевич, утвърждаване на трасе на 
водопровода, определяне на сервитути и процедури по отчуждаване, ако е 
необходимо, Общинския съвет намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 
 

 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 16 
Присъствали – 16     - “против” – няма 
Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 
      /Петко Петров/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  ХИСАРЯ 

 
 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 
П р е п и с ! 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
           №  353 
 

Взето с Протокол № 38 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 18.07.2017 год. 
 
 
 

Относно: точка „Четиринадесета” - Докладна записка относно 
разрешение за изработване на  ПУП - Парцеларен план за трасе за нов 
електрически кабел, нов водопровод за захранване на ПИ 147022, и пътна 
връзка за ПИ 147022,  местност „Бялата глина”, землище с. Старо Железаре, 
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 нов водопровод и нов 
електрически кабел за ПИ 147022 през общински имоти – полски пътища 000530 
и 000531, землище Старо Железаре, Община Хисаря; за изграждане на пътна 
връзка, обслужваща ПИ 147022 през общински имоти – полски пътища 000531 и 
000545, землище Старо Железаре, Община Хисаря.  

2. Одобрява на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Задание по чл. 125 от 
ЗУТ за проектиране на ПУП - Парцеларен план за трасе за нов електрически 
кабел, нов водопровод за захранване на ПИ 147022, и пътна връзка за ПИ 
147022,  местност „Бялата глина”, землище с. Старо Железаре, Община Хисаря. 

3. Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, проучване и 
проектиране на ПУП - Парцеларен план за трасе за нов електрически кабел, нов 
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водопровод за захранване на ПИ 147022, и пътна връзка за ПИ 147022,  местност 
„Бялата глина”, землище с. Старо Железаре, Община Хисаря. 

 
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” – 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 

 
           №  354 
 

Взето срещу подпис с Протокол № 39 от Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област на 03.08.2017 год. 
 
 

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно кандидатстване на 
СНЦ „Местна инициативна група Хисаря” по подмярка 19.2 на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на 
селските райони 2014-2020 г. - докладва М. Мустакова – общински съветник и 
председател на СНЦ „Местна инициатинта група Хисаря” 

 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Хисаря, 
неговите комисии, взаимодействието му с общинска администрация, 
срещу подпис,  Общински съвет гр. Хисаря 
 

    Р  Е  Ш  И  : 
 
1. Одобрява Стратегията за местно развитие на територията на община 

Хисаря, основана на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) – 
Приложение №3. 

2. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Хисаря да подпише 
декларация, че стратегията за ВОМР е разработена въз основа на местните 
потребности и потенциал и съответства на политиките на национално, 
регионално и местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и 
деинституционализация.  

3. Одобрява да се  предоставят средства на Сдружение „Местна 
инициативна група  Хисаря“ в размер на 22 701.66 лв., а именно - 3.5%, от 
размера на финансовия ресурс по подмярка 19.4 за управление на изпълнението 
на  стратегията за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2. 
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„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 
местно развитие. 
 
 МОТИВИ: С оглед обществения интерес и във връзка спазване срока и 
изискванията за подаване  на документите за кандидатстване на СНЦ „Местна 
инициативна група Хисаря” по подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 
2014-2020, съгласно Насоките за определяне на условията за изпълнение на 
одобрените Стратегии за водено от общностите местно за прием през 2017 
г. в Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 
2020 г., който е обявил процедура за прием на стратегии за Водено от 
общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 
ВОМР, Общински съвет Хисаря счита решението за целесъобразно. 
 
 
 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 14 
Подписали – 15      - “против” – няма 
Гласували – 14     - “въздържали се” – няма 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
ЗАМ КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 
          /Тони Илиева/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  ХИСАРЯ 

 
 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 
П р е п и с ! 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
           №  355 
 

Взето срещу подпис с Протокол № 40 от Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област на 07.08.2017 год. 
 
 

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно предложение за 
защитено училище - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 
 
 

На основание чл. 21, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, връзка с чл. 5, ал. 1 от 
Постановление № 121/23.06.2017 год. и чл. 37, ал. 4 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет - Хисаря, неговите 
комисии, взаимодействието му с общинска администрация, срещу подпис,  
Общински съвет гр. Хисаря 

 
    Р  Е  Ш  И  : 
 
1. Дава съгласие Обединено училище „Христо Ботев” с. Красново да бъде 

включено в Списъка на защитените детски градини и училища в Република 
България. 

2. Упълномощава Кмета на общината да направи Мотивирано 
предложение за включване на Обединено училище „Христо Ботев” с. Красново 
в Списъка на защитените детски градини и защитените училища до 
Министерство на образованието и науката. 
 
 МОТИВИ: С решение № 303, взето с Протокол № 34/23.05.2017г., 
Общински съвет Хисаря, взе решение за трансформиране на Основно училище  
„Христо Ботев” с. Красново в Обединено училище, като ще запази статута му 
на защитено училище на база на новата нормативна уредба. Новата нормативна 
уредба, предвижда възможност за съществуване на обединено защитено 
училище, поради което се взема и настоящето решение, за да гарантира 
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образованието на децата.  Това налага подаване на необходимите документи за 
включването му в списъка със защитени училища. Чл. 54, ал.3 от ЗПУО 
предвижда, че защитените детски градини и училища не могат да се закриват, 
което ще гарантира достъпа на учениците до образователната система и в 
конкретния случай до училището в с. Красново, където ще получат завършен 
първи гимназиален етап и професионална квалификация, която ще им 
позволява да започнат работа или да продължат средното си образование в 
професионална гимназия. Ето защо, Общински съвет-Хисаря намира решението 
за целесъобразно. 
 
 
 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 14 
Подписали – 14      - “против” – няма 
Гласували – 14     - “въздържали се” – няма 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 
      /Петко Петров/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  ХИСАРЯ 

 
 

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

 
           №  356 
 

Взето срещу подпис с Протокол № 40 от Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област на 07.08.2017 год. 
 
 

Относно: точка „Втора” - Докладна записка относно предложение за 
включване на училищата и детските градини от  община Хисаря  в Списъка на 
средищните детски градини и училища - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 
община Хисаря. 

 
  
На основание чл. 21, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във  връзка с чл. 3, ал. 1 

на ПМС № 128 от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в 
Списъка на средищните детски градини и училища и чл. 37, ал. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Хисаря, 
неговите комисии, взаимодействието му с общинска администрация, 
срещу подпис,  Общински съвет гр. Хисаря 

 
    Р  Е  Ш  И  : 

 
1. Дава съгласие  ДГ „Слънце” с. Паничери, ППГ към ОУ „Христо Ботев” 

с. Красново, СУ „Христо Смирненски” гр. Хисаря, ОУ „Климент Охридски” гр. 
Хисаря, ОУ „Васил Левски” гр. Хисаря, ОУ „Христо Ботев” с. Паничери, ОУ 
„Христо Ботев” с. Красново да бъдат включени в Списъка на средищните 
детски градини и училища. 

2. Упълномощава Кмета на общината да направи Мотивирано 
предложение до Министерство на образованието и науката  ДГ „Слънце” с. 
Паничери, ППГ към ОУ „Христо Ботев” с. Красново, СУ „Христо Смирненски” 
гр. Хисаря, ОУ „Климент Охридски” гр. Хисаря, ОУ „Васил Левски” гр. 
Хисаря, ОУ „Христо Ботев” с. Паничери, ОУ „Христо Ботев” с. Красново да 
бъдат включени в Списъка на средищните детски градини и училища. 
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МОТИВИ: С цел осигуряване на безплатен транспорт на учениците и 

децата от детските градини в Община Хисаря, се изисква включването им в 
Списъка на Средищните детски градини и училища. По този начин ще се 
гарантира достъп на децата от предучилищна и училищна възраст до  
образователната система, поради което Общински съвет-Хисаря намира 
решението за целесъобразно. 

 
 
 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 14 
Подписали – 14      - “против” – няма 
Гласували – 14     - “въздържали се” – няма 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 
      /Петко Петров/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  ХИСАРЯ 

 
 

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

 
           №  357 
 

Взето срещу подпис с Протокол № 40 от Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област на 07.08.2017 год. 
 
 

Относно: точка „Трета” - Докладна записка относно издаване запис на 
заповед на Кмета на община Хисаря в полза на Управляващия орган на 
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-
нуждаещите се лица в България - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община 
Хисаря. 

 
  
На основание чл. 21, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 37, ал. 4 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Хисаря, 
неговите комисии, взаимодействието му с общинска администрация, 
срещу подпис,  Общински съвет гр. Хисаря 

 
    Р  Е  Ш  И  : 
 
Упълномощава кмета на община Хисаря инж. Пенка Димитрова Дойкова 

да подпише в полза на управляващия орган на Оперативна програма за храни 
и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица в България 
Запис на Заповед като обезпечение на авансово плащане по Допълнително 
споразумение № 1 към Договор № BG05FMOP001-3.002-0203-С01 по проект 
„Осигуряване на топъл обяд в община Хисаря“ за стойност 66 550,00 (шейсет и 
шест хиляди петстотин и петдесет)  лева.  

 
МОТИВИ: Настоящето решение се взе като се има впредвид, 

Допълнително споразумение №1 към Договор №BG05FMOP001-3.002-0203-
С01 по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Хисаря“ и настъпилите 
промени в общата сума на авансовото плащане. Сред изискуемите документи за 

mailto:obstina@hisar.bg


предоставяне на авансово плащане освен подписан договор за услуга с 
включени в него клаузи за авансово плащане, е необходим и запис на заповед в 
полза на управляващия орган на Оперативна програма за храни и/или основно 
материално подпомагане на най-нуждаещите се лица в България. Ето защо 
Общински съвет-Хисаря намира вземането на настоящето решение за 
целесъобразно. 

 
 
 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 14 
Подписали – 14      - “против” – няма 
Гласували – 14     - “въздържали се” – няма 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 
      /Петко Петров/ 
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