
 

 

     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 

 

           №  358 

 

Взето срещу подпис с Протокол № 41 от Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област на 28.08.2017 год. 

 

 

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

местното население на територията на Община Хисаря с дърва за огрев за 

периода от септември 2017 година до април 2018 година и определяне на 

единична цена за продажба на дърва за огрев от ОП „ОГС - Хисаря” - докладва 

инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 
 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66, ал. 2, т. 3, чл. 

71, ал. 5, т. 3 и ал. 6, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Утвърждава цени за продажба на дървесина  за огрев от населението на 

Община Хисаря през отоплителен  сезон септември 2017/ април 2018 година в 

размер  на 58 (петдесет и осем) лева с ДДС за един пространствен кубически 

метър, като в цената са включени товарене, транспорт и разтоварване. Право да 

закупуват дървесина имат физически лица, които не са търговци – за лична 

употреба, без право на продажба. 

2. Определя допустим обем на дървесина за продажба на едно физическо 

лице в размер на 10 пространствени кубически метри.  

3. Утвърждава цена за свободна продажба на дърва за огрев, след 

изпълнение на утвърдените списъци,  в размер на 45 (четиридесет и пет) лева с 
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включен ДДС за един пространствен кубически метър, от временен склад 

/добита, извозена и рампирана в съответния горски участък/.  

 

МОТИВИ: С  оглед осъществяване на допълнителен контрол върху 

дейността на предприятието и недопускане жителите на община Хисаря да 

останат без дърва за огрев през есенно-зимния сезон, Общинския съвет намира 

настоящото решение за целесъобразно. 
 

 

 

 

 

 

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

Подписали – 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 

 

           №  359 

 

Взето с Протокол № 42 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 05.09.2017 год. 

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

училищната мрежа и утвърждаване на паралелките под норматив и 

маломерните  паралелки в училищата в Община Хисаря  за учебната 2017/2018 

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

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 11 от НАРЕДБА 

№ 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на 

учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските 

градини и обслужващите звена и направените корекции от Кмета на 

Общината, с поименно гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема предложената училищна мрежа за учебната 2017/2018 год. с 

направените корекции:  

Детска градина  „Мечо Пух”гр. Хисаря 
1 яслена група, деца родени през 2015 г.  –  18 деца. 

5  групи –  91 деца: 

І-ва група, деца родени през 2014 г. – 14; 

І-ва А група, деца родени през 2014 г. – 17; 

ІІ-ра група, деца родени през 2013 г.. – 18; 

ІІІ-та група, деца родени през 2012 г.- 25; 

ІV-та  група, деца родени през  2011 г. – 17; 

 

Детска градина  „Пинокио” гр. Хисаря 

2 групи –34 деца 

Детска градина „Дъга” гр.Хисаря 

2  групи – 33 деца 
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Детска градина „Слънце” с. Паничери 

1 група – 24  деца 

 

Детска градина „Чайка” с. Старосел 

1 група -  21деца 

 

СУ „Христо Смирненски” гр. Хисаря 

Училището е средищно за кв. Миромир, с. Черничево, с. Старо Железаре, с. 

Ново Железаре,  с. Клояново, с. Дуванлий с. Житница, с. Паничери, с. Старосел, 

с. Красново, с. Михилци, с. Ръжево Конаре. 

                                                            І – VІІІ клас 

                   Клас         Брой паралелки        Общ брой ученици 

І а 1 16 

І б 1 16 

ІІ а 1 16 

ІІб 1 16 

ІІІ 1 19 

ІV а 1 16 

ІV б 1 16 

V 1 29 

VІ 1 28 

VІІ 1 26 

VІІІа 1 18 

VІІІб 1 18 

Общ брой паралелки – 12 

Общ брой ученици – 234 

Средна пълняемост на паралелка – 19,5 

Целодневна организация на учебния процес – 5 групи: 

І група: І  клас – 32 ученици; 

ІІ група: ІІ клас – 32 ученици; 

ІІІ група: ІІІ клас – 17 ученици; 

ІV група: ІV клас – 30 ученици; 

V група: V - VІ клас – 18 ученици; 

 

ІХ – ХІІ клас 

                   Клас          Брой паралелки       Общ брой ученици 

ІХ а 1 26 

ІХ б 1 24 

Х а 1 25 

Х б 1 24 

ХІ а 1 19 

ХІ б 1 20 



ХІІ а 1 17 

ХІІ б 1 18 

Паралелките ІХ – ХІІ клас са професионални съответно за всеки клас една 

паралелка с професия „Хотелиер” – специалност „Организация и управление на 

хотел” и една паралелка с професия „Готвач” – специалност „Производство на 

кулинарни изделия и напитки”. 

Общ брой паралелки – 8 

Общ брой ученици – 173 

Средна пълняемост на паралелка – 21,5 

Общ брой ученици в СУ „Христо Смирненски” – 407 

Ученици пътуващи с безплатен транспорт: 

- от с. Старосел – 42,  

- от с. Паничери - 14,  

- от с. Красново – 5,  

- от с. Калояново – 19,  

- от с. Беловица – 1, 

- от с. Старо Железаре – 20,  

- от с. Ново Железаре – 5,  

- от с. Житница – 15,  

- от с. Дуванлий – 8,  

- от с. Дълго поле – 10,  

- от с. Ръжево Конаре – 11, 

- от с. Черничево – 7,  

- от с. Михилци – 5,   

- от с. Ръжево – 2, 

- от с. Долна Махала – 1, 

- от кв. Миромир – 20. 

Общ брой пътуващи ученици: 185 

 

ОУ „Климент Охридски”, кв. Веригово 

 Училището е средищно за кв. Веригово, с. Черничево, с. Паничери, с Старо 

Железаре, с. Долна Махала и кв. Миромир. 

Клас Брой паралелки Общ брой ученици 

Іа 1 19 

Іб 1 17 

ІІ 1 22 

ІІІа 1 16 

ІІІб 1 15 

ІV 1 10 

V 1 14 

VІ 1 22 

VІІ 1 21 



Общ брой паралелки – 9 

Общ брой ученици – 156 

Средна пълняемост на паралелка – 17,3  

Целодневна организация на учебния процес – 4 групи: 

І група: І клас – 27  ученици; 

ІІ група, /сборна/ - ІІ  и ІV клас – 27 ученици; 

ІІІ група: ІІI клас  – 27 ученици; 

ІV група: V, VІ, VII клас – 25  ученици. 

Пътуващи ученици: 

- от с. Черничево – 14, 

- от с. Старо Железаре  – 2,  

- от с. Паничери – 12;  

- от кв. Миромир – 10; 

- от с. Долна Махала – 3.  

Общ брой пътуващи ученици -  40. 

ОУ „Васил Левски” гр. Хисаря , кв. Момина баня 

Училището е средищно за кв. Момина баня и с. Михилци и кв. Миромир. 

 

Клас Брой паралелки Брой ученици 

І 1 15 

ІІ 1 14 

ІІІ 1 17 

ІV 1 16 

V 1 11 

VІ 1 15 

VІІ 1 9 

Общ брой паралелки – 7 

Общ брой ученици –  97 

Средна пълняемост на паралелка 14. 

Целодневна организация на учебния процес – 2 групи: 

І група: І и ІІ клас – 27 ученици; 

ІІ група: ІІІ – ІVклас  – 26 ученици; 

Пътуващи ученици: 

- от с. Михилци - 11; 

- от кв. Миромир – 2.  

Общ брой пътуващи ученици -13. 

 

ОУ „Христо Ботев” с. Паничери 

Училището е средищно зас. Паничери  с.Дуванлий, , с. Ново Железаре, с. Старо 

Железаре, с. Старосел 

Клас Брой паралелки Брой ученици 

І  1 3 

ІІ 1 3 



ІІІ  1 3 

ІV 1 11 

V 1 7 

VІ 1 6 

VІІ 1 10 

Общ брой паралелки – 7 

Общ брой ученици – 43 

Средна пълняемост на паралелка – 6 

Целодневна организация на учебния процес – 2 групи: 

І група: І – ІV клас  – 18 ученици; 

ІІ група: V – VІІІ клас – 19  ученици. 

Пътуващи ученици: 

- от с. Старосел – с. Паничери – 17 ученици; 

- от с. Старо Железаре – с. Паничери – 4 ученици; 

- от с. Черничево – с. Паничери – 2 ученици. 

Общ брой пътуващи ученици – 23. 

 

Обединено училище „Христо Ботев” с. Красново  
Училището е средищно за с. Красново, с. Беловица, с. Мало Крушево, с. 

Кръстевич 

 

Клас 

 

Брой паралелки Брой ученици 

ПДГ 1 15 

І 1 14 

ІІ  1 10 

ІІІ 1 11 

ІV 1 6 

V 1 12 

VІ  1 10 

VІІ 1 6 

 

Първи гимназиален етап: „Работник в заведение за хранене и развлечения”, 

специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията 

за хранене и развлечения” 

 

Клас Брой паралелки Брой ученици 

VІІІ 1 10 

 

Общ брой паралелки – 8 

Общ брой ученици –79 

Средна пълняемост на паралелка начален и прогимназиален етап  – 10 



Целодневна организация на учебния процес – 2 групи: 

І група: І – ІV клас – 25 ученици; 

ІІ група: V – VІІІ клас  – 25 ученици; 

Пътуващи ученици: 

- от с. Кръстевич – 26, от тях 3 от ПДГ; 

- от с. Беловица – 7, от тях 3 от ПДГ; 

- от с. Мало Крушево – 5,  

- от с. Старосел – 5 

- от с. Паничери – 1, 

- от гр. Хисаря – 1. 

- От с. Старо Железаре – 1. 

- Общ брой пътуващи ученици – 46, от тях 6 от ПДГ. 

       

2 . Утвърждава паралелките под норматив и маломерни паралелки: 

 

 ОУ „ Климент Охридски” гр. Хисаря – 3 паралелки: 

 

 III б клас – 15 ученици; 

 ІV клас – 10 ученици; 

 V клас – 14 ученици; 

 

 ОУ „Васил Левски” гр. Хисаря – 5 паралелки: 

 

 I  клас – 15 ученици; 

 II клас – 14 ученици; 

 V клас – 11 ученици; 

 VІ клас – 15 ученици; 

 VІІ клас – 9 ученици; 

 

 ОУ „Христо Ботев” с. Паничери – 7 паралелки: 

 

 І клас –3  ученици; 

 ІІ клас – 3  ученици; 

 ІІІ клас – 3  ученици; 

 ІV клас –11  ученици; 

 V клас – 7  ученици; 

 VІ клас – 6  ученици; 

 VІІ клас – 10 ученици; 

 

 Обединено училище „Христо Ботев” с. Красново – 8 : 

 

 І клас – 14  ученици; 



 ІІ клас – 10 ученици; 

 ІІІ клас – 11 ученици; 

 ІV клас – 6 ученици; 

 V клас – 12 ученици; 

 VІ клас – 10 ученици; 

 VІІ клас –6 ученици; 

 VІІІ клас – 10 ученици. 

 

       3. Дава съгласие за дофинансиране  на основание чл. 11, ал. 6 от  Наредба 

№ 7 за  СУ „ Христо Смирненсики” гр. Хисаря, ОУ „ Климент Охридски” гр. 

Хисаря, ОУ „Васил Левски” гр. Хисаря. 

       4. Дава съгласие за дофинансиране на Обединено училище „Христо Ботев” 

с. Красново по реда на чл. 11, ал.3, т. 2 от Наредба № 7 от 2000 год. за 

определяне броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, 

детските градини и обслужващите звена, в размер на  22230 лева за учебната 

2017/18 година. 

        5. Дава съгласие за дофинансиране на ОУ „Христо Ботев” с . Паничери по 

реда на чл. 11 , ал 3, т. 2 от от Наредба № 7 от 2000 год. за определяне броя на 

учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и 

обслужващите звена в размер на 29250 лева за учебната 2017/18 година. 

МОТИВИ: По демографски причини от няколко години училищата в 

общината започват да функционират маломерни паралелки, като по-голяма част 

от учениците са от социално по-слаби семейства и с дофинансирането на тези 

маломерни паралелки се гарантира правото на достъп на учениците до 

образование. Съгласно разпоредбите на чл. 11 от Наредба № 7 на МОН 

размерът на допълнителните средства се определя и осигурява по преценка на 

финансиращия орган, поради което Общинския съвет Хисаря намира 

настоящото решение за целесъобразно. 
 

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

Присъствали – 12     - “против” – 1 

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 

 

           №  360 

 

Взето с Протокол № 42 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 05.09.2017 год. 

 

 

 

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

Стратегия за развитие на туризма в община Хисаря 2017-2020 г. и Програма 

развитие на туризма в община Хисаря през 2017 год. - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря.  

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1 от 

Закона за туризма и във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 от Правилника за 

организацията и работата на Консултативния съвет по въпросите на 

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

Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема Стратегия за развитие на туризма на територията на община 

град Хисаря 2017-2020 г. с направеното допълнение в: 

-  Приоритет 6 – Финансиране, т. 3 До 30.ХІ.2017 год. да се проведе среща 

в разширен състав с участието на общински съветници, Общинска 

администрация, Консултативен съвет и местния бизнес относно туристическия 

данък. 

-  Да се създаде Инициативен комитет, който да осъществи контакт с 

организаторите на тържествата – Пловдив – европейска столица на културата. 

2. Приема Програма развитие на туризма на територията на община 

Хисаря за 2017 год. с финансов ресурс в размер на 150 000.00 лв. 
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МОТИВИ: Във връзка с продължаване устойчивото развитие на туризма 

в общината през следващите години и утвърждаването на община Хисаря като 

конкурентна и водеща туристическа СПА дестинация с висок потенциал, 

Общинския съвет Хисаря намира настоящото решение за целесъобразно. 

 

 

 
 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 9 

Присъствали – 12     - “против” – няма 

Гласували – 12     - “въздържали се” – 3 

 

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 

 

           №  361 

 

Взето с Протокол № 42 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 05.09.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Трета”  Докладна записка относно приемане Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на 

пътни превозни средства на територията на община Хисаря (Приета с Решение 

№ 566, т. 2, взето с Протокол № 62 от 22.07. 2014 г. на Общински съвет Хисаря, 

изм. и доп. с Решение № 163, Протокол № 19/19.07.2016 г.) - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във вр. с чл. 75-79 от АПК, във 

вр.  с чл. 8, чл. 15,  ал. 1,  чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, представените към проекта 

мотиви и решение и оценка за въздействие и направеното предложение на 

Председателя на административната комисия, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за 

спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията 

на община Хисаря (Приета с Решение № 566, т.2 взето с Протокол № 62 от 

22.07.2014г. на Общински съвет Хисаря, изм. и доп. с Решение № 163, взето 

с Протокол  № 19/19.07.2016г.),  както следва:  

 

§1 чл. 4, ал. 1 се изменя и допълва така:  

„Престоят и паркирането са забранени: 

1. на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за 

движението или закрива от другите участници в движението пътен знак или 

сигнал; 

2. до престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на 

движението; 
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3. в тунели и подлези, на мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и в 

участъци с ограничена видимост; 

4. върху трамвайни и железопътни линии или в такава близост до тях, 

която може да затрудни движението на релсовите превозни средства; 

5. на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 

метра преди тях; 

6. на кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях; 

7. на платното за движение, където разстоянието между пътното превозно 

средство и пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малко от 3 метра 

или с пътен знак е забранено изпреварването; 

8. върху пътна лента, предназначена за движение на бавнодвижещи се 

пътни превозни средства, обозначена с пътен знак.” 

§2. чл. 10, ал. 2 се допълва: 

„Времетраенето на паркирането в зоните може да бъде за 1 (един) час, за 

1 (един) ден, за 1 (една) седмица, за 10 (десет) дни, за 1 (един) месец, за 6 (шест) 

месеца, за 1 (една) година.” 

§3. чл. 37, ал. 1 се допълва:   

„Актове за установяване на нарушенията на тази наредба се съставят от 

длъжностните лица, определени със заповед на Кмета на Общината и от 

длъжностните лица определени със заповед на Началника на Районно 

управление на МВР - Хисаря.” 

 §4. Чл. 39, ал. 1, изречение второ се допълва: 

 „Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа данни: за 

самоличността на упълномощения от Кмета на Общината или от Началника на 

Районно управление на МВР - Хисаря служител, наложил глобата; за 

самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за 

нарушените разпоредби и за размера на глобата.” 

 §5. Чл. 39, ал. 1, изречение трето се изменя така: 

 „Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, 

когато е съгласен да плати наложената глоба.”  

 §6. Чл. 39, ал.2 се изменя така: 

  „На лице, което оспорва извършеното от него нарушение или размера на 

наложената му глоба или откаже да подпише фиша, се съставя акт за 

установяване на административно нарушение.”  

§7. Чл. 39, ал.3 се изменя така: 

 „Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се 

издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай фишът се издава на 

собственика на моторното превозно средство, като първият екземпляр от фиша 

му се изпраща, а вторият и третият екземпляр остават за съхранение в службата 

за контрол. Към моторното превозно средство се закрепва уведомление, в което 

се посочват мястото и времето на нарушението, моторното превозно средство, с 

което е извършено нарушението, нарушените разпоредби, размерът на глобата, 

срокът, сметката или мястото за доброволното ѝ заплащане. Закрепването на 



уведомлението към моторното превозно средство се смята за връчване на 

фиша.”  

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите мерки за 

изпълнение на приетата Наредба.   

 

МОТИВИ: Във връзка с необходимостта от изменение и допълнение  на 

Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства 

на територията на община Хисаря относно реда на съставяне на фиш за 

неправилно паркиране, както и реда на съставяне на фиш в отсъствие на 

нарушителя, което ще повиши контрола на неправилното паркиране на 

територията на Общината и ще облекчи работата на контролните органи при 

налагане на административни наказания, Общинския съвет Хисаря намира 

настоящото решение за целесъобразно. 

 

 
 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 12 

Присъствали – 12     - “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 

 

           №  362 

 

Взето с Протокол № 42 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 05.09.2017 год. 

 

 

 

Относно: точка „Четвърта” -  Докладна записка относно приемане 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за учредяване на 

търговски дружества и упражняване правата на собственост на община Хисаря 

върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета с 

Решение № 40, взето с Протокол № 7 от 24.01.2012 год. от Общински съвет-

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

 

 

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

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

оценка за въздействие, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за 

учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на 

община Хисаря върху общинската част от капитала на търговските дружества, 

приета с Решение № 40, взето с Протокол № 7 от 24.01.2012 год. от Общински 

съвет-Хисаря, както следва: 

 §1 Отменя разпоредбата на чл. 33, ал. 1, т. 7. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите мерки за 

изпълнение на приетите изменения и допълнения на горепосочената Наредба. 
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МОТИВИ: За обезпечаване възможността за участие в следващ конкурс 

да бъдат допуснати по-голям брой кандидати за поемане управлението на 

общинските дружества, Общинския съвет Хисаря намира настоящото решение 

за целесъобразно. 

 

 
 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 12 

Присъствали – 12     - “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 

 

           №  363 

 

Взето с Протокол № 42 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 05.09.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Пета” -  Докладна записка относно приемане Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията 

на община Хисаря, Приета с Решение № 173 на Общински съвет Хисаря 

Протокол № 20/13.09.2016 г., изм. и доп. с Решение № 192, взето с Протокол № 

21/18.10.2016 г. – докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

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

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

оценка за въздействие, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на деца в общинските детски градини на територията на община 

Хисаря, Приета с Решение № 173 на Общински съвет Хисаря Протокол № 

20/13.09.2016 г., изм. и доп. с Решение № 192, взето с Протокол № 

21/18.10.2016 г., както следва: 

§ 1. В чл. 32, ал. 1, отменя изречение второ, а именно „Това правило се 

прилага само, ако родителите нямат задължение”, като ще се изписва по 

следния начин „При подадено заявление (Приложение № 4) с посочени 

аргументи от родителите се допуска ново кандидатстване при запазване на 

мястото в посещаваното детско заведение”. 
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§ 2. В чл. 42, ал. 1 отменя буква „б”, където се предвижда, че „Децата от 

яслените, първа и втора възрастови групи се отписват от детските заведение и 

при следните случаи: б) при неплащане на дължимата месечна такса за 

ползване на детска ясла или детска градина два поредни месеца”. Запазва се чл. 

42, ал. 1, буква „а”. 

§ 3. В Приложение № 2, раздел І от Наредба за условията и реда за 

записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на 

територията на община Хисаря, отменя т. 4, която предвижда като основание и 

критерий за предимство при кандидатстване за прием в детски заведения и 

градини в полза на деца на служители в съответната детска градина, за което се 

дава 1 (една) точка и не се изискват документи. Точка 5 от раздел І от 

Приложение № 2 на Наредбата става точка 4 на мястото на отменената. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите мерки за 

изпълнение на приетите изменения и допълнения на горепосочената Наредба. 

 

МОТИВИ: За коригиране на подзаконовия нормативен акт на ОбС и 

привеждането му в съответствие с императивните разпоредби на по-

горестоящите нормативни актове, Общинския съвет Хисаря намира настоящото 

решение за целесъобразно. 

 

 

 
 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 12 

Присъствали – 12     - “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 

 

           №  364 

 

Взето с Протокол № 42 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 05.09.2017 год. 

 

Относно: точка „Шеста” -  Докладна записка относно етап на проучване 

за включване на гр. Хисаря за газификация - докладва инж. П. Дойкова – кмет 

на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

 Приема  информацията за проучване присъединяване на гр. Хисаря за 

газификация. 

 

 МОТИВИ: Във връзка с добиване на представа на какъв етап е 

инвестиционното намерение на „Черноморска технологична компания” АД за  

газифициране на гр. Хисаря, Общинския съвет Хисаря намира настоящото 

решение за целесъобразно. 
 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 12 

Присъствали – 12     - “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/ 
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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 

 

           №  365 

 

Взето с Протокол № 42 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 05.09.2017 год. 

 

Относно: точка „Седма” -  Докладна записка относно готовността на 

общината за работа при зимни условия - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

 Приема  информацията за зимната подготовка на Общината за сезон 

2017-2018 год. 

 

 МОТИВИ: За добиване реална представа за готовността на Община 

Хисаря за зимния сезон на 2017-2018 г., Общински съвет-Хисаря намира 

решението за целесъобразно. 

 
 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 12 

Присъствали – 12     - “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/ 
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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 

 

           №  366 

 

Взето с Протокол № 42 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 05.09.2017 год. 

 

Относно: точка „Осма” -  Докладна записка относно побратимяване на 

община Хисаря с община Козани - Република Гърция - докладва П. Петров – 

секретар на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, ал. 2 и чл. 61 от ЗМСМА, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласието си за побратимяване между община Хисаря – 

Република България и община Козани – Република Гърция 

2. Одобрява споразумението за побратимяване между община Хисаря – 

Република България и община Козани – Република Гърция 

3. Делегира права на Кмета на община Хисаря да подпише 

Споразумението  за побратимяване. 
 

МОТИВИ: Във връзка с настъпилите в последните години  структурни 

промени в Република Гърция и вливането на община Еани, с която гр. Хисаря е 

побратимен,  в община Козани - за продължаване на взаимоотношенията между 

двете общини, Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 
 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 12 

Присъствали – 12     - “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/ 
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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 

 

           №  367 

 

Взето с Протокол № 42 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 05.09.2017 год. 

 

Относно: точка „Девета” - Докладна записка относно побратимяване на 

община Хисаря с община Алексинац - Република Сърбия - докладва П. Петров 

– секретар на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, ал. 2 и чл. 61 от ЗМСМА, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласието си за побратимяване между община Хисаря – 

Република България и община Алексинац – Република Сърбия 

2. Одобрява споразумението за побратимяване между община Хисаря – 

Република България и община Алексинац – Република Сърбия 

3. Делегира права на Кмета на община Хисаря да подпише 

Споразумението  за побратимяване. 

 

МОТИВИ: Във връзка с продължаване сътрудничеството с община 

Алексинац – Република Сърбия, Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 12 

Присъствали – 12     - “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/ 

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 

 

           №  368 

 

 

Взето с Протокол № 42 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 05.09.2017 год. 

 

 

 

Относно: точка „Десета” - Докладна записка относно съгласие за 

проектиране и изграждане на подмяна на водопроводна мрежа в гр. Хисаря – 

централна част - 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. Потвърждава, че подмяната на водопроводната мрежа в гр. Хисаря и 

населените места на Община Хисаря е приоритет за Община Хисаря. 

Дава съгласие за проектиране и изграждане на подмяна и рехабилитация 

на водопроводната мрежа в централна градска част на гр. Хисаря. 

2. Да се проектира и изгради включването на кв. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 82, 

83 и 84 от шест кубиковия водоем. 

 

 

МОТИВИ: Във връзка с необходимостта от потвърждаване, че подмяната 

на водопроводната мрежа е приоритет за Община Хисаря и даване принципно 

съгласие за възлагане на проектиране и изграждане на подмяна на 

водопроводна мрежа в гр. Хисаря – централна част, което ще намали 

разкопаването на улиците, създаващо предпоставки за ТП и създаване сериозно 
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неудобство за гражданите и опасност за тяхното здраве, Общински съвет 

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 12 

Присъствали – 12     - “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      

Р Е Ш Е Н И Е     П р е п и с ! 

 

           № 369  

 

Взето с Протокол № 42 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 05.09.2017 год. 

 

Относно: точка „Единадесета” -  Докладна записка относно дейността на 

ОП „Общинско горско стопанство-Хисаря” за периода 01.01.2017 год. – 

30.06.2017 год. - докладва инж. Цв. Стоянов – директор ОП „ОГС-Хисаря”. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и  ал. 2 от ЗМСМА, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема информацията за дейността на ОП „ОГС-Хисаря” за периода 

01.01.2017-30.06.2017 год.    
       2.  За подобряване работата в ОП „ОГС-Хисаря” упълномощава 

директора на ОП„ОГС-Хисаря” да закупи GPS на стойност 2180 лв. без ДДС, с 

който точно да се отделят границите между държавните, частните и 

общинските гори. 

 

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

дейността на ОП“Общинско горско стопанство гр. Хисаря за първото 

полугодие на 2017 г., като се обсъдят възможностите за постигане на по-добри 

резултати през второто полугодие, поради което Общински съвет Хисаря 

намира решението за целесъобразно. 
 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 12 

Присъствали – 12     - “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/ 

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 

 

           №  370 

 

Взето с Протокол № 42 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 05.09.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Дванадесета” - Докладна записка относно ползването на 

дървесина от горски територии, собственост на община Хисаря за редови сечи 

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

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и  ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, 

ал. 1 и ал. 3 и чл. 12, ал. 1 от  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, с 

поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Отменя т. 2 и т. 3 от Решение № 245, взето с протокол № 27 на 

заседание на Общински съвет гр.Хисаря от 26.01.2017 година за организиране 

на търг за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен за 

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

намиращи се в землището на село Кръстевич. 

2. Възлага на Кмета на Община Хисаря да проведе открити конкурси на 

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

възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти, за добив на дървесина, товарене, транспортиране до адресите на 

купувачите намиращи се в териториалния обхват на Община Хисаря за 

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

намиращи се в землището на село Кръстевич.  
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МОТИВИ: За да не се създаде ситуация от недостиг на дърва от 

общинската гора, предназначени да покрият нуждите на местното население за 

отоплителен сезон 2017/2018 год. и за да може да бъде проведена процедура – 

открити конкурси на основание чл. 12, ал.1 и чл.15, ал.3 от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии 

– държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни 

горски продукти,  търг за продажба на прогнозно количество стояща дървесина 

на корен, Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 
 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 12 

Присъствали – 12     - “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      

Р Е Ш Е Н И Е   П р е п и с ! 

 

           №  371 

 

Взето с Протокол № 42 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 05.09.2017 год. 

 

Относно: точка „Тринадесета” -  Докладна записка относно отнемане на  

разрешително за водовземане от  минерална вода - докладва инж. П. Дойкова – 

кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и  ал. 2 от ЗМСМА, чл. 25, ал. (1) т. 1, т. 

4 и т. 5 от Наредба за условията и реда за издаване разрешителни за 

водовземане и учредяване сервитутни права и право на прокарване на 

водопроводи за минерална вода на територията на община Хисаря, с 

поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Отнема Разрешително за водовземане от минерална вода на „СОЛАР-

М” ЕООД, със седалище с. Красново, 4178, област Пловдив, община Хисаря, 

жк. Красновски минерлани бани.  

  

МОТИВИ: Поради некоректност от страна на „СОЛАР-М” ЕООД - 

незаплащане такса за ползването на минералната вода от 01.09.2014 г. до 

момента, като за периода от 01.09.2014 г. до 01.08.2017 г.  не е  установено 

разрешеното водно количество да бъде използвано за СПА услуги, Общински 

съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 12 

Присъствали – 12     - “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/ 

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 

 

           №  372 

 

Взето с Протокол № 42 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 05.09.2017 год. 

 

 

 

Относно: точка „Четиринадесета” -  Докладна записка относно 

Заявление вх. № 94-00-К-59(2)/21.06.2017 г. от Кольо Енев Аврамов за 

одобряване на проект за ПУП-Парцеларен план за външни ВиК мрежи и 

външно електрозахранване за 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. 129, ал. 1 

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

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Одобрява ПУП - Парцеларен план на трасе за електрически кабел 1 kV, 

по червените линии и черни пунктири за сервитутите, новопроектирана 

канализация и водопроводно отклонение от съществуващ водопровод, по 

кафяви и зелените линии и черни пунктири за сервитутите, за захранване на ПИ 

055497, местност “Градините-03”, землище гр. Хисаря, Община Хисаря през 

ПИ 002217, ПИ 002916, ПИ 055922 - общинска собственост, отразени в 

приложения проект, нераделна част от настоящото решение. 
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МОТИВИ: С оглед необходимостта от изразяване на съгласие от 

Общинския съвет за преминаване на трасето през общински имоти, Общинския 

съвет намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 
 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 12 

Присъствали – 12     - “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 

 

           №  373 

 

Взето с Протокол № 42 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 05.09.2017 год. 

 

Относно: точка „Петнадесета” -  Докладна записка относно мотивирано 

предложение за отпускане на еднократно финансово стимулиране на деца и 

младежи с  изявени дарби от Община Хисаря, докладва Ива Вълчева – 

председател на ПК. 

 

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

чл. 8, ал. 1, от Наредбата за реда и начина за отпускане на еднократно 

финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община 

Хисаря, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 
 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Общински съвет-Хисаря отпуска еднократно финансово стимулиране в 

размер на една минимална работна заплата за страната на деца и младежи с 

изявени дарби, въз основа на постигнати успехи за децата: 

- Ивет Иванова Боненска – трето място на Шестнадесети национален 

конкурс на детската забавна песен на фолклорна основа;   

- Василена Васкова Конзова – диплома и второ място на Втори 

национален конкурс за вокално и танцово изкуство, диплома и трета награда от 

национален младежки конкурс за популярна песен „Петнадесет лалета, диплома 

и трето място индивидуално изпълнение на Дванадесети национален фестивал 

за млади изпълнители на българска патриотична песен „Родолюбие”, грамота 

от Международен детски фестивал „Млади таланти” 2016; 
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- Теодора Тодорова Филчева – грамота и второ място от международен 

фестивал на изкуствата „Ние 21-ви век” 2016, грамота и трето място от 

международен конкурс „Речни ноти”, трето място на Международен фестивал 

„Орфей в Италия”; 

- Стилиян Пеков Пенков – първа награда – златен медал „Златен извор” 

от шести национален конкурс на детската забавна песен на фолклорна основа 

„Златен извор”. трето място – трио шести национален конкурс на детската 

забавна песен на фолклорна основа „Златен извор”.  

- Галя Атанасова Илиева – дипломи за втора и трета награда в национален 

младежки конкурс за популярна песен „Петнадесет лалета”, второ място на 

шести национален конкурс на детската забавна песен на фолклорна основа 

„Златен извор”.  

- Борислава Петрова Гайкова – диплом и второ място в  шести 

национален конкурс на детската забавна песен на фолклорна основа „Златен 

извор”, грамота и второ място в международен детски музикален фестивал 

„Златни ябълки”, две дипломи и първи награди в национален младежки конкурс 

за популярна песен „Петнадесет лалета”, диплом и трета награда от конкурс за 

детско-юношеско творчество „С песен и обич творим добро”; 

- Наталия Петрова Гайкова – диплом и трета награда от конкурс за 

детско-юношеско творчество „С песен и обич творим добро”, грамота и второ 

място в международен детски музикален фестивал „Златни ябълки”, трето 

място – трио шести национален конкурс на детската забавна песен на 

фолклорна основа „Златен извор”, диплома и трето място на ІV национален 

конкурс „Път към славата”; 

- Мария Иванова Чолакова – диплома за специална награда и диплома и 

второ място в национален младежки конкурс за популярна песен „Петнадесет 

лалета”, диплома и трето място в шести национален конкурс на детската 

забавна песен на фолклорна основа „Златен извор”, диплома и трето място в 

международен фестивал „Гранд при”, диплома и трета награда в трети 

международен конкурс за вокална и инструментална музика „Звукът на 

времето”, дипломи и първо и второ място в музикални участия в Молдова; 

- Даниела Николаева Пирянкова – общо шестнадесет награди от певчески 

национални и международни конкурси и избрана за участие в Шоото на Слави 

7като партньора на г-н Андреев.; 

- Радост Ивайлова Христова – диплома и трето място в шести национален 

конкурс на детската забавна песен на фолклорна основа „Златен извор”; 



- Зорница Стайкова  Чавгова – дипломи и първа и трета награда в 

национален младежки конкурс за популярна песен „Петнадесет лалета”, 

диплома и второ място в шести национален конкурс на детската забавна песен 

на фолклорна основа „Златен извор”, дипломи второ място  на Дванадесети 

национален фестивал за млади изпълнители на българска патриотична песен 

„Родолюбие”,диплома и трета награда  на Двадесет и втори национален детски 

фолклорен фестивал „Диньо Маринов”; 

- за децата от Детски танцов състав „Искра“ за колективни участия – една 

награда от международен фестивал; 

- Борислава Атанасова Вълчева – първо място за най-добър млад 

сервитьор от Министерството на образованието и науката – „Панорама на 

професионалното образование”. 

МОТИВИ: Поради обстоятелството, че всички деца, подали заявления, 

са получили първо, второ или трето място - награди и грамоти при представяне 

на национално или международно ниво в индивидуално или колективно 

участие в областта на науката и техниката, музиката, изкуството и културата, 

спорт, Общинския съвет намира решението за целесъобразно. 
 

 

 

 

 

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

Присъствали – 12     - “против” – няма 

Гласували – 11     - “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 

 

           №  374 

 

Взето с Протокол № 42 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 05.09.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Шестнадесета” -  Докладна записка относно 

предоставяне под наем на имот 184018, с нтп – нива, площ 7,429 дка, местност 

„Оризара”, землище с. Черничево - 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.24 а, ал.5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря 
 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема и утвърждава начална годишна наемна цена на: Имот № 

184018, площ 7.429, нтп-нива, категория ІV, местност „Оризара”, землище 

Черничево, съгласно представения оценителски доклад на Пловдивинвест-21 

АД в  размер на  297.00 (двеста деветдесет и седем ) лева. 

2. Възлага на Кмета на община Хисаря да проведе публичен 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. и сключи договор за 

наем. 
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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 – 12     - “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 

 

           №  375 

 

Взето с Протокол № 42 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 05.09.2017 год. 

 

Относно: точка „Седемнадесета” -  Докладна записка относно искане за 

разсрочване на задължение - 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  : 

 

Частично опрощава задължението на „Натура фит” ЕООД , като същите 

се изчислят на база 1/5 от отчетната стойност ведно със законната лихва. 

МОТИВИ: Общински съвет Хисаря, намира че сумата, която е начислена 

като такса за битови отпадъци на „Натура фит” ЕООД, е прекомерна с оглед 

факта, че има само два контейнера разположени в дружеството, в които биват 

генерирани отпадъци. С оглед на това обстоятелство, че се предлага услуга, 

касаеща битови отпадъци, събирани в два контейнера на територията на 

дружеството, Общински съвет Хисаря, освобождава юридическото лице 

частично от заплащане на такса битови отпадъци, като дължимата сума 

годишно, след опрощаването, да се изчисли на база 1/5 от отчетната стойност, 

ведно със законната лихва, така както е било през 2014г.  

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 8 

Присъствали – 12     - “против” – няма 

Гласували – 12     - “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/     
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