
 

 

     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 

 

           №  376 

 

Взето с Протокол № 44 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.10.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Втора“ -  Докладна записка относно разширяване на 

гробищните паркове в кв. Момина баня, кв. Веригово, установяване на 

засегнати имоти по КВС. За кои имоти е необходимо да се изготвя ПУП за 

промяна на предназначението и кои имоти подлежат на отчуждаване - докладва 

П. Петров – секретар на община Хисаря. 
 

 

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

предложение от  ПК по устройство на територията, инфраструктура, 

благоустрояване и околна среда, с поименно гласуване, Общински съвет гр. 

Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие за разширение на гробищните паркове в гр. Хисаря 

както следва: 

1.1. Гробищен парк гр. Хисаря - в ПИ 65.920, ПИ 3.604; 

1.2. Гробищен парк кв. Веригово, гр. Хисаря - в ПИ 54.365, ПИ 54.372, 

ПИ 54.371, ПИ 54.378, ПИ 54.377 и ПИ 0.64; 

1.3. Гробищен парк кв. Момина баня, гр. Хисаря - в ПИ 21.239 и в ПИ 

1.638, като в този имот предварително се изкопаят проучвателни 

шурфове за изследване на терена.  

2. Възлага на Кмета на Община Хисаря да подготви необходимите 

документи по ЗУТ и ЗОЗЗ за изработване на ПУП-ПРЗ на: 

2.1. Гробищен парк гр. Хисаря (съществуващ и разширение) за промяна 
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на предназначението на  ПИ 65.920, и части от ПИ 3.604; 

2.2. Гробищен парк кв. Веригово, гр. Хисаря (съществуващ и 

разширение) за промяна на предназначението на част от ПИ 54.365, на 

ПИ 54.372, на ПИ 54.371, на ПИ 54.378, на ПИ 54.377 и на ПИ 0.64; 

2.3. Гробищен парк кв. Момина баня, гр. Хисаря (съществуващ и 

разширение) за промяна на предназначението на ПИ 21.239 и на част 

от ПИ 1.638.  

2.4. Гробищен парк кв. Миромир, гр. Хисаря (съществуващ) за ПИ 178.22 

– служебно. 

3. Възлага на Кмета на Община Хисаря да проведе преговори със 

собствениците на ПИ 54.378 за закупуването на имота или замяна с 

равностоен общински имот, за разширение на гробищен парк на кв. 

Веригово, гр. Хисаря. 

4. Възлага на Кмета на Община Хисаря да предложи необходимите 

средства за реализиране на посочените мероприятия за бюджет 2018 г. 

на Община Хисаря 

 

МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на Решение 328/20.06.2017 г. на ОбС 

и анализа за състоянието на гробищните паркове и фактическата ситуация, 

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 

 

           №  377 

 

Взето с Протокол № 44 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.10.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно информация за 

изпълнението на приходите към 30.09.2017 г. на общинския бюджет и отчет на 

Инвестиционната програма на общината към 30.09.2017 г. докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 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 отчета за изпълнението на приходите по бюджета на Общината 

към 30.09.2017 г., съгласно Приложение № 1. 

2. Приема информация за изпълнението на Инвестиционната програма на 

Общината към 30.09.2017 г., съгласно Приложение № 2. 

 

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 и  с цел 
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прилагане на ефективна финансова дисциплина, Общинския съвет-Хисаря 

намира решението за целесъобразно.   

 
 

 

 

 

 

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

Присъствали - 16      - “против” - 4 

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 

 

           №  378 

 

Взето с Протокол № 44 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.10.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Четвърта“ - Докладна записка относно актуализирана 

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

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

– кмет на община Хисаря. 

 

 

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

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

условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за 

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

бюджета на Община Хисаря приета с Решение № 461/21.01.2014 г., изм. и 

доп. с Решение № 198/18.10.2016 г. на ОбС, във връзка с разпоредбите на 

РМС № 37 от 19 Януари 2017 г. за бюджетната процедура за 2018 г. и писмо 

БЮ-4 от 01 Септември 2017 г. на Министерство на финансите, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

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

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на 

община Хисаря съгласно Приложение № 8 към БЮ-4 от 01 Септември 2017 г. 

на Министерство на финансите. 

2. Одобрява Прогнозата на показателите за поети ангажименти и за 

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

Приложение № 1а към БЮ-4 от 01 Септември 2017 г. на Министерство на 

финансите. 
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3. Одобрява Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане 

на нов дълг) и разходите за лихви по него за периода 2018 – 2020 г. Община 

Хисаря съгласно Приложение № 6г към БЮ-4 от 01 Септември 2017 г.  на 

Министерство на финансите. 

 

МОТИВИ: Във връзка с основните принципни насоки и указание на МФ, 

съгласно БЮ-4 от 01 септември 2017 г. за подготовката и представянето на 

актуализираните бюджетни прогнози за 2018-2020 година и приетото от 

Министерски съвет Решение № 37 от 19.01.2017 година, което определя 

бюджетната процедура за 2018 г., Общинският съвет 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 

 

           №  379 

 

Взето с Протокол № 44 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.10.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Пета“ - Докладна записка относно информация за 

актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и 

второстепенните разпоредители към 30.09.2017 г., и актуализация на бюджет 

2017 г. и Инвестиционната програма на Общината за 2017 г. - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2, 

чл. 125,  ал. 4 от ЗПФ и чл. 41,  ал. 2 и чл. 42, ал. 4 от Наредбата 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 30.09.2017 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. 

3. Променя инвестиционната програма на Община Хисаря за 2017 г., 

съгласно Приложение № 3 с направеното допълнение – Изготвяне на ТИП за 

прилежащи външни пространства на детски градини в гр. Хисаря – „Мечо Пух” 

и др.  
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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-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 

 

           №  380 

 

Взето с Протокол № 44 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.10.2017 год. 

 

 

 

Относно: точка „Шеста“ -  Докладна записка относно заявление вх. № 26-

00-643 от Мария Д. Кощилакова за съгласие за преминаване през общински 

имоти 000247, 000337, 000258, 000248, 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 и направеното 

допълнение от ПК по устройство на територията, инфраструктура, 

благоустрояване и околна среда,  с поименно гласуване, Общински съвет гр. 

Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Дава съгласие трасета за ел. захранване, ВиК и газоснабдяване за ПИ 

262002 землище с. Старо Железаре, община Хисаря, да преминат през имоти, 

публична общинска собственост с номера: 000247-полски път, 000337-полски 

път, 000258-полски път, 000248-пасище, мера със заплатено право на 

преминаване. 

 

 

МОТИВИ: С оглед Решение № 337, взето с Протокол № 37/10.07.2017г. 

на Общински съвет-Хисаря, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ № 

262002 по плана на Стопански двор, землище с. Старо Железаре, общ. Хисаря 

за производствени и складови дейности и възникналата в тази връзка 

необходимост от осъществяване на ел. Захранване, ВиК връзки, газоснабдяване 
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за поземлен имот № 262002, 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 

 

           №  381 

 

Взето с Протокол № 44 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.10.2017 год. 

 

Относно: точка „Седма“ -  Докладна записка относно ефективността от 

въвеждането в действие на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране 

на пътни превозни средства на територията на община Хисаря. - докладва Т. 

Илиева – зам. кмет на община Хисаря. 

 

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

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема информацията относно въвеждането в действие на Наредбата за 

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

територията на община Хисаря. 
 

МОТИВИ: Във връзка с осъществяване контрол относно  въвеждането в 

действие на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни 

превозни средства на територията на община Хисаря приета от Общинския 

съвет,  Общински съвет - Хисаря намира решението за целесъобразно 
 

Общ брой общински съветници - 17  - “за” - 10 

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 14     - “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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     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 

 

           №  382 

 

Взето с Протокол № 44 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.10.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Осма“ - Докладна записка относно определяне терен за 

събиране на твърди битови отпадъци - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря. 

 

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

Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема информацията за събиране на твърди битови отпадъци на 

територията на община Хисаря. 

 

МОТИВИ: Докладната записка е внесена за информиране на Общинския 

съвет относно предприетите действие за осигуряване събирането на твърдите 

битови отпадъци на територията на общината. Общински съвет Хисаря намира 

решението за целесъобразно. 

  

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

Присъствали - 16      - “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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     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 

 

           №  383 

 

Взето с Протокол № 44 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.10.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Девета“ - Докладна записка относно изготвяне на 

морфологичен анализ на отпадъците, актуализация на Общинската програма за 

управление на отпадъците, както и закупуване на 1 брой сметоизвозващ 

автомобил от натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 

от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, 

издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 111 от 

27.12.2013 г. (изменена и допълнена ДВ бр. 7от 20.01.2017г) - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 2, т. 2 

от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и 

определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 

депониране на отпадъци, издадена от министъра на околната среда и 

водите, обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г.,  с поименно гласуване, Общински 

съвет гр. Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие от натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от 

Наредба № 7/2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци: 

1.1. Да бъдат закупени два броя нови специализирани автомобила -  

сметосъбиращ и метачен.   

1.2. Изготвяне на морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани 

на територията на община Хисаря на стойност до 5000,00 лв.  
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2. В срок до 30 ноември 2017 год. в постоянните комисии на Общинския 

съвет да се представи докладна за такса смет на физически и юридически лица 

за 2018 год.  

 

МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на чл. 8, ал. 3 от Наредбата за 

разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци 

следва да са налице актуални изследвания за морфологичния състав на 

битовите отпадъци образувани на територията на общината, съгласно методика, 

утвърдена със заповед на министъра на околната среда и водите, 

необходимостта от закупуване на специализирани автомобили -  сметосъбиращ 

и метачен, и изготвяне на морфологичен анализ на битовите отпадъци, 

генерирани на територията на община Хисаря, Общински съвет-Хисаря намира 

решението за целесъобразно. 
 

 

 

 

 

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

Присъствали - 16      - “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 

 

           №  384 

 

Взето с Протокол № 44 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.10.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Десета“ - Докладна записка относно предложение за 

приемане на решение за упълномощаване на Кмета на Община Хисаря да 

подпише договор и споразумителен протокол за предоставяне на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив за стопанисване, 

управление и експлоатация на водоснабдителната и канализаицонна мрежа в 

квартал Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир, вкл. помпена станция в гр. 

Хисаря, изградени по договор: DIR-51011116-C012/17.04.2012  по ОПОС 2007-

20103 г. и подменена водопроводна мрежа в с. Паничери по Договор №  

16/321/01232 по ПРСР 2007-2013 г. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 198п, ал. 1 от 

Закона за водите,  с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Упълномощава Кмета на Община Хисаря  да започне процедура за 

предоставяне правото на ползване, поддържане и експлоатация със срок на 

действие по Договор по реда на чл. 198о и чл.198п, ал.1  от Закона за водите 

на регионалния оператор „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив 

със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „6-ти Септември“ № 25, 

ЕИК: 1150106701, представлявано от Спартак Лъвов Николов, в качеството му 

на Управител на обектите, собственост на Община Хисаря, реализирани по 
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проекти : Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, 

кв. Веригово и кв. Миромир в гр. Хисаря и реконструкция и подмяна на 

водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир”  и 

„Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа на с. 

Паничери, община Хисаря – І-ви етап”. 

 

МОТИВИ:  Във връзка с подписания между Областен Управител и 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив  „Договор за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги“ 

в сила от 01.04.2016г. и съгласно чл.4.4, т.(в) от същия договор е нужно да 

бъде уведомена АВИК за придобиване на нови активи, Общински съвет-

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

   
 

 

 

 

 

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

Присъствали - 16      - “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 

 

           №  385 

 

Взето с Протокол № 44 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.10.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Единадесета“ -  Докладна записка относно отчет за 

дейността на "Медицински център –І-Хисар" ЕООД за 2016 год. - докладва д-р 

Ив. Главчев - управител на "Медицински център –І-Хисар" ЕООД. 
 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 147, 

ал. 2, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и във връзка с  чл. 10, ал. 1, т. 3 и  

т. 25  от  Наредбата за реда за учредяване търговски дружества и 

упражняване правата на собственост на община Хисар върху общинската 

част от капитала на търговските дружества, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема отчета за дейността на „Медицински център-І Хисар” ЕООД за 

2016 год. 

2. Да се проведе извънредно заседание до края на годината по проблемите 

на „Медицински център І-Хисар” ЕООД. 

 

 

МОТИВИ:  С оглед упражняване правата на едноличен собственик на 

капитала в общинските еднолични дружества с ограничена отговорност във 

връзка с приемането на годишен финансов отчет, придружен с писмен доклад 

за работата си, за финансовото и икономическото състояние на дружеството, за 
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съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване Общински съвет 

намира настоящото решение за целесъобразно. 
 

 

 

 

 

 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” - няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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 

 

           №  386 

Взето с Протокол № 44 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.10.2017 год. 

 

 

 

Относно: точка „Дванадесета“ -  Докладна записка относно обявяване на 

конкурс за възлагане управлението на „Медицински център-І-Хисар” ЕООД – 

търговско дружество със 100% участие на община Хисаря - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, 

ал. 1, т. 5 и чл. 147 от Търговския закон, във връзка с разпоредбите на  чл. 

26а, ал. 2, чл. 62, ал. 3 и 4, и чл. 64, ал. 1, т. 7 от Закона за лечебните 

заведения, във връзка с чл. 1, чл. 3, ал. 1 и 2 и чл. 5 от Наредба № 9 от 

26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 

на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и 

чл. 10, ал. 1, т. 5 от 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 година на Общински съвет – 

Хисаря и направеното предложение от Административната комисия, с 

поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

І.1. Открива процедура за провеждане на конкурс за възлагане 

управлението на  «Медицински център І-Хисар» ЕООД.  

2. Възлага на Кмета на община Хисаря да организира и проведе конкурс 

за възлагане управлението на «Медицински център І-Хисар» ЕООД, за срок от 

три години. 
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ІІ. Конкурсът да се проведе на три етапа: 

  1. проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания; 

  2. представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на 

лечебното заведение за тригодишен период; 

 3. събеседване с кандидатите. 

 

До участие в конкурса комисията допуска лица, които отговарят на 

следните изисквания: 

1. притежават образователно-квалификационна степен «магистър» по 

медицина и квалификация по здравен мениджмънт или образователно-

квалификационна степен «магистър» по икономика и управление и с придобита 

образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за 

повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в 

областта на «здравния мениджмънт»; 

2. имат най-малко (5) пет години трудов стаж като лекар или икономист; 

3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от 

общ характер, освен ако са реабилитирани. 

 

Необходимите документи за участие в конкурса са, както следва: 

1. писмено заявление за допускане до участие в конкурса, по образец; 

2. автобиография – европейски формат; 

3. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше 

образование, с придобита образователно-квалификационна степен «магистър» 

по медицина, документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт 

ИЛИ диплома за завършено висше образование с придобита образователно-

квалификационна степен «магистър» по икономика и управление и документ за 

придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато 

обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето 

образование в областта на «здравния мениджмънт»; 

Квалификацията по здравен мениджмънт да се удостовери чрез 

представяне на един от документите, визирани в §3 от заключителните 

разпоредби и §12 от преходните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за 

условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на 

лечебни заведения по Закона за лечебните заведения. 

   4. актуален документ (свидетелство за съдимост) - оригинал, доказващ, 

че лицето не е осъждано за умишлени престъпления и не е лишено от правото 

да заема съответната длъжност; 

           5. копие от документ /трудова, служебна или осигурителна книжка/, 

удостоверяващо наличие на трудов стаж  минимум 5 (пет) години, като лекар 

или като икономист ; 



           6. копия от други видове официални документи, удостоверяващи 

придобита допълнителна квалификация, имаща отношение към управлението 

на лечебното заведение /при наличие на такива/;  

    7. медицинско удостоверение - общо здравословно състояние и 

удостоверение от „Център за психично здраве – Пловдив” ЕООД, оригинали; 

   8. декларация удостоверяваща, че при сключване на договор за 

възлагане управлението на «Медицински център І – Хисар» ЕООД лицето 

отговаря на следните изисквания: Не извършва от свое или от чуждо име 

търговски сделки; Не участва в събирателни, командитни дружества и в 

дружества с ограничена отговорност; Не заема длъжност в ръководни органи на 

други дружества; Не е лишен с присъда или с административно наказание от 

правото да заема материално отчетническа длъжност до изтичането на срока на 

наказанието; Не е управител, контрольор, член на изпълнителни или контролни 

органи на друго общинско еднолично търговско дружество; Не е народен 

представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район или 

кметство, кметски наместник, заместник-кмет на община, секретар на община, 

секретар на райони;  

Бележка: Забраните, описани в т.8  се прилагат, когато се извършва 

дейност, сходна с дейността на дружеството. 

9. декларация, удостоверяваща спазване изискванията на чл. 12, т. 2, във 

връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси. 

10. програма за развитието и дейността на «Медицински център І-Хисар» 

ЕООД за тригодишен период, като същата се представи и на електронен 

носител  

 

Към заявлението по т. 1 кандидатът прилага два отделни плика: Плик № 

1, съдържащ документите от т. 2 до т. 9 вкл. и Плик № 2, съдържащ програмата 

по т. 10. Плик № 1 и Плик № 2 се поставят в общ запечатан плик, а заявленията 

се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко 

подадено заявление се издава удостоверение, в която се посочват името на 

подателя, датата и часът на приемането му. 

 

Представената от кандидатите Програма за развитието и дейността на 

«Медицински център І-Хисар» ЕООД за тригодишен период да отговаря на 

следните изисквания: 

 анализ на здравно-демографските и здравно-икономически фактори,  

оказващи влияние върху дейността на лечебното заведение; 

 сравнителен анализ на финансово-икономическото състояние на 

лечебното заведение; 

 на база очертаното финансово-икономическо състояние, формулиране 

на основни цели и приоритети, както и конкретни задачи за развитие 



на лечебното заведение; планиране на мероприятия за постигане на 

поставените цели;  

 перспективи за развитие на лечебното заведение; 

  

Критерии за оценка на Програмата за развитието и дейността на 

дружеството: 

 съответствие на програмата с нормативната уредба; 

 съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното 

заведение и с предмета на дейност; 

 анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;  

 съответствие на разработения проект с обективното състояние на 

лечебното заведение; 

 логическа структура на разработката; 

 степен на практическо прилагане на придобитите теоретични 

познания; 

 

До събеседване се допускат кандидатите, получили оценка на програмата, 

не по-ниска от мн.добър 4,50. 

 

Темите, предмет на събеседването касаят познаване и прилагане на 

нормативната уредба, свързана със здравеопазването, анализ на финансово- 

икономическото състояние на лечебното заведение, ресурсна и кадрова 

обезпеченост, основни проблеми, цели, приоритети и перспективи за развитие 

на «Медицински център І – Хисар» ЕООД, мероприятия за постигане на 

поставените цели. 

 

Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните 

критерии: 

 обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното 

заведение; 

 степен на познаване на нормативната уредба; 

 способност да се планират и вземат управленски решения; 

 административни умения, професионални и делови качества; 

 комуникативни способности и организационни способности; 

 способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем. 

 

Оценката на програмата и тази от проведеното събеседване с кандидатите 

се формират по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 

при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се формират като 

средноаритметично от оценките, поставени от всеки член от комисията за 

всеки от посочените по-горе критерии за оценка. 



  

Кандидатите за участие в конкурса по т. І могат да получат информация 

относно финансово-икономическото състояние на «Медицински център І-

Хисар» ЕООД , включваща: структура, численост и щатно разписание на 

персонала, последния годишен баланс, отчет за приходите и разходите, както 

и отчета за приходите и разходите за изтеклите тримесечия на текущата 

счетоводна година и т.н. в «Медицински център І-Хисар» ЕООД, в срок до 30 

/тридесет/ дни от публикуване на обявата за конкурса в един централен и/или 

един местен вестник и в сайта на община Хисаря. 

Документите за участие в конкурса се приемат в «Информационен 

център» на община Хисаря в срок до 30 дни /включително/ от датата на 

публикуване на обявата за конкурса в един централен и/или един местен 

вестник и в сайта  на община Хисаря. 

 

ІІІ. Определя комисия за организирането и провеждането на конкурса в 

състав от 5 /пет/ души, от които поне един правоспособен юрист и един 

магистър по медицина, както следва: 

Председател: Тони Илиева – зам. кмет на Община Хисаря; 

Секретар: Диляна Антонова – Нначалникк отдел „Бюджет, счетоводство, 

местни приходи“ в Община Хисаря; 

Членове:  1. адв. Евелина Божикова - юрист; 

                2. д-р Стефан Недевски – лекар, общински съветник; 

        3. Представител на РЗИ Пловдив - посочен писмено от 

директора на тази институция; 

 

Комисията да извърши следните действия: 

            1. да публикува обява за конкурса в един централен и/или един местен 

вестник и в сайта на община Хисаря в 14-дневен срок от издаване на заповедта 

на Кмета за назначаване на комисията; Паричните средства необходими за 

публикуване на обявата за конкурса са за сметка на бюджета на община 

Хисаря; 

            2. да организира приемането на документите, подготовката и 

провеждането на конкурса; 

            3. да разгледа постъпилите заявления, да оцени представените от 

кандидатите програми за развитието и дейността на дружеството за тригодишен 

период и да проведе събеседване с кандидатите; да класира кандидатите, 

получили средноаритметична оценка от програмата и от проведеното 

събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50. 

            4. в тридневен срок от провеждане на конкурса да изготви протокол и 

внесе в Общински съвет – Хисаря за одобрение проект за решение, с което да 

определи кандидатът, спечелил конкурса и класирането по ред на следващите 

участници. 



5. в петдневен срок от утвърждаване на решението от страна на 

Общински съвет Хисаря, да обяви класирането в сайта на община Хисаря и да 

уведоми участниците в конкурса за това. 

За участие в работата на комисията, членовете й не получават 

възнаграждение. 

 

При нарушение на процедурата по провеждане на конкурса участниците 

могат да подават писмени възражения до Общински съвет - Хисаря в тридневен 

срок от уведомяването им, но не по късно от 10 дни от обявяване на 

класирането на определеното за това място. 

 

 ІV. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на 

„Медицински център І-Хисар” ЕООД с направеното предложение в чл.6, ал. 1 

вместо „30 (тридесет) работни дни” става „25 (двадесет и пет) работни дни” . 

 

V. Възлага на Кмета на община Хисаря, в двуседмичен срок от изтичане 

на срока по чл. 13, ал. 1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда 

за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 

заведения по Закона за лечебните заведения, да сключи договор за възлагане 

управлението на «Медицински център І-Хисар» ЕООД с участника, спечелил 

конкурса по утвърдения проект.  

 

 МОТИВИ: Във връзка необходимостта да се избере нов управител на 

«Медицински център І-Хисар» ЕООД, тъй като договора за управление на д-р 

Иван Главчев е с изтекъл срок и той е подал тримесечно предизвестие за 

прекратяването му. В срока на предизвестието д-р Главчев е депозирал 

декларация за съгласие да продължи да изпълнява длъжността „управител” за 

срок до провеждане и финализиране на конкурс за избор на нов управител. Ето 

защо Общински съвет-Хисаря намира настоящето 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/ 



     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 

 

           №  388 

Взето с Протокол № 44 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.10.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Четиринадесета - Докладна записка относно добив на 

дърва за огрев от общински горски фонд в землището на с. Кръстевич за 

снабдяване на местното население с дърва за огрев  от горски територии, 

собственост на  Община Хисаря през 2018 год. и добив на дърва „на такса 

корен” от търговци - 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. 3, чл. 12,  ал. 1, чл. 49,  ал. 1, т. 1 и чл. 71, ал. 6, т. 1 от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

территории - 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.  Дава съгласие отдели/подотдели: 101,,а“-360 пл. м3, 101“д“-340 пл. м3, 

104„в”-600 пл. м3 и 116„к”-350 пл. м3, намиращи се в землището на 

с.Кръстевич - горски територии общинска собственост, да бъдат включени в 

Лесосечен фонд 2018 г. 

       2.  Възлага на кмета на Община Хисаря да проведе процедури на 

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

на дейности в горските территории - държавна и общинска собственост, и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти - открит конкурси за 

добив на дървесина, товарене, транспортиране до съответния адрес на крайния 

потребител. Сечта да се извърши в подотдели  101,,а“-360 пл. м3, 101“д“-340 

пл. м3, 104„в”-600 пл. м3 и 116 „к”-350 пл. м3 намиращи се в землището на 

с.Кръстевич -  горски територии общинска собственост.  

 3.  Възлага на кмета на Община Хисаря да утвърди списъци за снабдяване 

с дърва за огрев на местното население за отоплителен сезон 2018/2019 год. 

mailto:obstina@hisar.bg


като всяко лице, включено в утвърдения списък, има право да ползва до 10,00 

/десет/ пространствени куб.метра дърва за огрев. 

4.  Дава съгласие отдели/подотдели: 91„а“, намиращ се в землището на с. 

Кръстевич, с обща стояща маса с клони 1000 пл. м3 от дървесен вид бук, от 

които лежаща: едра-350 пл. м3, средна 30 пл. м3, дребна 10 пл. м3 и дърва 500 

пл. м3,  385 „ш“, намиращ се в землището на с. Старо Железаре  със стояща 

маса 200 пл. м3 от дървесен вид топола /с изтекъл турнус на сеч/, от които: 

едра-100 пл.м3 и дърва 100 пл. м3,  281 „а”, 281 „в”, 281 „г”, намиращи се в 

землището на гр.Хисаря с обща кубатура около 500 пл. м3, 281 „д” от дървесен 

вид акация с обща кубатура 30 пл. м3 и 280 „к”, представляващ семенна база от 

липа и червен дъб с обща кубатура 60 пл. м3 да бъдат включени в Лесосечен 

фонд 2018 г. 

5. Възлага на кмета на Община Хисаря да проведе процедури – търг с 

явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на 

корен по реда чл. 49, ал. 1, т. 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 в 

отдел/подотдел  91„а“, намиращ се в землището на с. Кръстевич, с обща стояща 

маса с клони 1000 пл. м3 от дървесен вид бук, от които лежаща: едра-350 пл 

.м3, средна 30 пл. м3, дребна 10 пл. м3 и дърва 500 пл. м3, отдел/подотдел 

385„ш“, намиращ се в землището на с. Старо Железаре със стояща маса 200 

пл.м3 от дървесен вид топола /с изтекъл турнус на сеч/, от които: едра-100 пл. 

м3 и дърва 100 пл. м3, в отдел/подотдели 281„а”, 281„в”, 281„г”, 281„е”, 281„л” 

и  281„н” от дървесен вид черен и бял бор, намиращи се в землището на 

гр.Хисаря с обща кубатура около 630 пл. м3, в отдел/подотдел 281„д” от 

дървесен вид акация с обща кубатура 30 пл. м3 и в отдел/подотдел 280„к”, 

представляващ семенна база от липа и червен дъб с обща кубатура 30 пл. м3. 

 

 МОТИВИ: За задоволяване нуждите на местното население с дърва за 

огрев през отоплителен сезон 2018/2019 год. на територията на Община Хисаря 

от горски територии, общинска собственост, Общински съвет-Хисаря намира 

решението за целесъобразно. 
 

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

Присъствали - 16      - “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 

 

           №  389 

 

Взето с Протокол № 44 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.10.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Петнадесета“ - Докладна записка относно продажба по 

ценоразпис на стояща дървесина на корен от отдел/подотдел 115 „в” в 

землището на с.Кръстевич, общински горски фонд на физически лица, които не 

са търговци – за лична употреба, без право на продажба - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 1 и 

чл. 114, ал. 1 от ЗГ във вр. с чл. 71, ал. 1, т. 6 и чл.  71, ал. 2, т.1 от 

Наредбата 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. Дава съгласие от отдел/подотдел 115 „в”, намиращ се в землището на 

с.Кръстевич – горски територии, общинска собственост, да бъде добито 

следното количество дървесина на корен по утвърден ценоразпис:  

- дърва за огрев от дървесен вид цер - 70 пр.м3; 

- дребна строителна дървесина от дървесен вид бял бор - 5 пл.м3; 

- средна строителна дървесина от дървесен вид бял бор - 26 пл.м3; 

- едра строителна дървесина от дървесен вид бял бор - 5 пл.м3; 

2. Възлага на кметовете на населените места да изготвят списъци на 

лицата, желаещи да добиват стояща дървесина на корен по ценоразпис за лична 

употреба като посочат количеството дървесина за всяко лице до 3 кубика  и до 

½ кубик. 
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 3. Определя максимално количество допустимо за едно домакинство 3 

пространствени куб. м. дърва за огрев и ½ плътни куб. м. строителна дървесина. 

  

 МОТИВИ: Поради възникнал интерес от страна на местното население 

на територията на Община Хисаря за добив на стояща дървесина на корен по 

ценоразпис за лична употреба от общински горски фонд в землището на с. 

Кръстевич, Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 
 

 

 

 

 

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

Присъствали - 16      - “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 

 

           №  390 

 

Взето срещу подпис с Протокол № 44 от Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област на 24.10.2017 год. 

 

Относно: точка „Шестнадесета“ - Докладна записка относно разрешение 

за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за ПИ 1503, кв. 58 по 

плана гр. Хисаря, кв. Момина баня - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря. 

 

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

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

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Дава съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП на уличната 

регулация на улица с осови точки 135-181-234-75-74 по имотни граници за 

възстановяване на улица-тупик, съществуваща на място и по кадастър. 

 

МОТИВИ: Във връзка с постъпило заявление от „Злато Миеле“ ЕООД и 

становище на ЕСУТ при Община Хисаря за промяна на регулационните линии 

на съществуваща улица, Общински съвет-Хисаря намира за целесъобразно 

решението за изменение на уличната регулация по имотни граници за 

въстановяване на улица тупик, съществуваща на място и по кадастър. 

 

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

Присъствали - 16      - “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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     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 

 

           №  391 

 

Взето с Протокол № 44 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.10.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Седемнадесета“ - Докладна записка относно отпускане 

на еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета на 

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

 

 

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

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

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

Цана Иванова Танева, гр. Хисаря, ул. «Хан Аспарух» № 57 за покриване на част 

от разходите по провеждане на скъпоструващо оперативно лечение- 

имплантиране на проксимален феморален пирон антиротационен със спирала, 

титан, за което е заплатена сумата от 1890 лв. според приложена фактура. 

2. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 100 (сто) лв. на 

Димитрия Тодорова Кериметчийска, с. Красново, ул. «2-ра», № 57 за покриване 

на част от разходите по провеждане на оперативно лечение. Има представен 

разходооправдателен документ на стойност 840,00лв. 

3. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 200 (двеста) лв. на 

Никола Стоянов Стефанов, гр. Хисаря, ул. «Божур» № 4 за покриване на част от 

разходите по проведено оперативно лечение на дясно око. Има представен 

разходооправдателен документ на стойност 600,00лв. Лицето е ниски доходи и 

не може да покрие разходите за лечение. Няма близки, които да му окажат 

подкрепа. 
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4. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 400 (четиристотин) 

лв. на Дора Димова Атанасова, с. Мало Крушево, ул. «3-та», № 16 за покриване 

на част от разходите по провеждане на оперативно лечение - поставяне на 

имплант. Има представена фактура на 1850 лв. Г-жа Атанасова е с тежко 

заболяване, изискващо продължително и скъпоструващо лечение. 

 

МОТИВИ: Във връзка с положителното становище на комисията, 

назначена от Кмета на общината със Заповед РД-05-90/02.03.2012 година след 

разглеждане на подадените от лицата заявления за отпускане на помощи и 

предвид това, че същите отговарят на условията на Наредбата за подпомагане 

на социално слаби граждани  от бюджета на Община Хисаря, приета с Решение 

№ 226, Протокол № 25 от 22.03.2012 год., изменена и допълнена с Решение № 

56, Протокол № 9 от 21.02.2012 год. от Общински съвет Хисаря. Ето защо 

Общинския съвет намира решението за целесъобразно.    

  
 

 

 

 

 

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

Присъствали - 16      - “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 

 

           №  392 

Взето с Протокол № 44 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.10.2017 год. 

 

 

 

Относно: точка „Осемнадесета“ -  Докладна записка относно 

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

кмет на община Хисаря. 

 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,  чл.124 ал.2 от 

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

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

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

 

    Р  Е  Ш  И  : 

1.  Допълва списъка на пътуващите служители утвърден с Приложение № 

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

транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно, както 

следва: 

І. Общинска администрация 

1. Елена Ненова Видева –  Специалист управление на общинската 

собственост– от с. Красново до гр.Хисаря и обратно; 

           V. Дейност „Паркиране” 

1.  Рангел Илиев Китенски – Отговорник дейност „Паркинги” – от с. Ново    

Железаре до гр. Хисаря и обратно; 
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МОТИВИ: Поради липса на кандидати от гр. Хисаря които да заемат 

тези позиции, Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 
 

 

 

 

 

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

Присъствали - 16      - “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/ 

 


